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Hatay huk en dündenberi bizimdir 
B. Bonne ile Paris sefirimiz arasında 

Hatay mukavelesinin musaddak 
nüshaları dün teali olundu 
Anlaşmalar dün meriyete girdi 

Fransız· Cumhurreisi 
Etize sa rayında dün 

Büyük Elçimiz şerefine 
bir öğle ziyafeti verdi 

Paris, 13 a.a. -
Havas ajansı bil
diriyor: 
İskenderun San

cağı hakkındaki 
Türk - Fransız mu 
kavelenamesi n i n 
musaddak nüshala
rı, bugün Paris'te 
Türkiye büyilk el
çisi B. Suat Davaz 
ile Fransız Harici
ye Nazırı B. Bone 
arasında teati edil
miştir. 

B. ve Bayan Leh
run B. ve Bayan 
Suat Davaz'ı bu
gün Elize sarayın
da ogle yemeğim: 

davet etmişlerdır. 

Suriye arasındaki 
hudut hattını arazi 
üzerinde de tesbi
te memur edilmit
tir. Bu suretle ta
yin edilen hattın 

ötesinde bulunan 
arazi en geç 23 
Temmuz 1939 a 
kadar fransız ku
vetleri tarafından 
tahliyesi ve aynı 

tarihte franıız: ma
kamatıııın elinde 
kalan aelahiyetle
rin devri de ikmal 
edilmit bulunacak
tır. 

••• 

11 inci maddeye 
gör" ı:le anlaıma· 
nın tasdiki •e tu

d i Hatay anlCJ§maları Pariı'te Büyük El,imiz Suat Dauaz ve 
a ar 

sUratle ve en geç olarak 22 Temmuzda Pariı'te teati o -=Mnıet Mectr.T TifaTınttırr-r ""1 cmmut e as 
olunan "Türkiye ile Suriye arasındaki arazi mesailinin 
kati surette hallini mutazammın anlaşma" nın birinci 
maddesinin son fıkrası mucibince, 19 Mayıs 1939 da me
saisini ikmal etmiş olan hudut komisyonu, Tilrkiye ile 

lunması icap etmekte idi. Tasdiknamelerin teati günü 
anlaşma meriyete girecegıne göre dünden itibaren 
Hatay hukukan da Anavatana ilhak edilmiş bulun
maktadır. 

Endişeli 
haberler 

F. R. ATAY 

Oıtüıte gelen ve biribirin i ta
m amla r gibi görünen bazı ha
berler, A vrupa gazetelerinde ye
niden kaygılı bir hassasiyet u
yandırmıtbr: a lman gemileri Ro
doı' a harp m a lzemesi çıkarmıf
lardır; Mandraki limanında İtal
yan harp gemileri toplanmıttır; 
12 adada müstesna tedbirler a
lınmıttır; İtalyan hududunda al
m an kıtaları hareket halindedir
ler; İtalyanlar Ti rol bölgesinde
k i b ütün ecnebilere, itlerini he • 
m en t asfiye ederek, uzaklaımak 
için tebligatta bulunmuşlardır. 
Alman ya, hasadın süratle arka
ıını a lmak için tedbirler almııtır 
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1 Hatay anlaşmasının ·teati edildiği gün 

iTALYA 
F ransa'ya bir nota verdi 

Bu anlaşma üzerine her türlü 
ihti razi kayıtlarıni koymakla 

Kesbi şeref eyi iyor ! 
Roma, 13 a.a. - ltalyan hükümeti, fransız hükümetine 1 O temmuz 

tarihinde bir nota vermittir. Bugün ne§redilen bu notanın metni ıudur : 
''Kıraliyet hükümeti, İskenderun sancağının Türkiyeye verilmesi hu· 

susunda 23 haziran tarihinde fransız ve türk hükümetleri arasında bir 
anlaşma vukua gelmit olduğunu matbuat vaaıtasiyle öğrenmittir. 

v. s. 
İtalya - San Remo'da topla~n. müt • ı 

tefik devletler yüksek konseyının 24 -

Bu havadislerden rog"'unun 4 - 1920 kararı mucibince - manda ve-
3' ren devlet sıfatiyle, kendi haberi ve 

Dahiliye Vekilimiz 
lstanbul'dan döndü doğru olduğuna füphe yoktur. muvafakati olmadan müzakere ve im

Yalnız iki tarafın tefsirleri deği- za edilen ve mandanın hedefleri ve ay
t iyor: İngilizlere göre mesela Ti- nı zamanda alakadar ahalinin arzusu 
rol'de alman tedbirler oralar- ile de bariz bir tezat halinde görünen 
daki askeri hazırlıkları sakla- bu anlaşmanın mefadı üzerine her tür
mak, ita lyanlara göre bu nazik rn ihtiraz: kayıtlarını koymakla kesbi 
bölged e ecnebi casusluk faali- şeref eyler. 

Dahiliye vekilimiz B. Faik Öztrak 
dün sabahki Anadolu ekspresiyle ıeh
rimize dönmüı ve Ankara garında bir 
çok kimseler tarafından karıılanmıı -
tır. 

Almanlarla meskun bulunan ltalya'daki 
Tirol mıntakısrnı ve Adige nehri 

vadisini gösterir harta 
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Amerika'nın istiklal 

bayramı dolayısiyle 

Milli Şef 
B. Ruzvelt'i 
tebrik etti 

Amerika Birleşik Devletleri istiklal 
bayramı münasebetiyle Reisicümhur 
lamet İnönü ve Reisicümhur Ruzvelt 
arasında apğıdaki telgraflar teati e • 

(SolUi J üncü sayfada) 

Mihver dostları n ı n birbirlerine dostluğu 

TiROL'DE 
İtalyanla~ Alman· 
ahaliyi çıkanyor ! 

İtalya'nın verdiği karar bu mıntıkada 

büyük bir memnuniyetsizlik uyandırdı 
Londra, 13 a.a. - İngiliz matbuatı bu sabah ltalya'nın Tirol 

mmtakasında Bolzano eyaletinde yani İtalyan - alman (eski A
vusturya) hududundaki ecnebilerin ihracı meselesiyle uğratma. 
ğa devam etmektedir. 

Bu tedbiri intaç eden sebepler hak - ' 
kında sarih malumat elde edilmemesi 
ve iki gündenberi biribirini nakzeden 1 
haberlerin dolaşması matbuatın endi -
şesini çoğaltmaktadır. 

Taymis gazetesi, bu hususta şöyle 
yazıyor : 
"Lisanı almanca olan halkın Alman

yaya veya huduttan uzak bulunan i -
talyan eyaletlerine nakledilmesi hu
susunda Berlin ile Roma arasında bir 
itilaf hasıl olduğu muhakkaktır. Bu 
hususta niçin resmi tebliğatta bulunul 
madığını anlamak mümkün olamamış· 
tır. Adige'de asırlardanberi yaşıyan 

alman cemaatının dağıtılması, alman 
milli hissi için acı bir darbe teşkil e • 
decektir. 

Belki ıle lran clökülecek 
Almanya hükümetinin bu elim ame

(Sonu 6 ıa.cı sayfada) 

Başveki l 
ve Hariciye Vekili 

İstanbul' da 
İstanbul, 13. a.a. - Başvekilimiz Dr. 

Refik Saydam, beraberlerinde harici • 
ye vekili Şükrü Saraçoğlu olduiu hal· 
de bugün saat 11°10 da Pendiğe mu -
vasalat etmişlerdir. 
Başvekilimiz ve hariciye vekilimiz 

istasyonda vali, Parti genel sekreteri 
Fikri Tuzer, Parti İstanbul mıntakası 
müfettişi Fikret Sılay, İstanbul ku • 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

lngiliz hava müclalaasının yeni tayyareleri 

İNGİLTERE'DE 
. 

lngiliz Harbiye Nazın Hor Belişa 

Mühimmat nezaretine Genelkurmay Başkanı Gort Paris'ta 
• 

144.000.000 lngiliz tayyareleri 
Hava kuvetlerine 

Maliye Vekilimiz 
yetlerine nihayet vermek içindir. Matbuat, bu münasebetle Fransa ha-

H erkesin aklından aynı sual riciye nazırının yaptığı bazı tahriri 40.000.000 
b 

veya şifahi deklaras~onları d~. n~şret: 

Gelecek hafta Fransız topraklan 
üzerinde yeni bir uçuş yapacak 

geçiyor: acaba yeni ir darbe a- mekte olduğundan ıtalyan hukümetı, 
rifesin de miyiz? A lmanya, her- bu deklarasyonlar hakkında da aynı f ransa'ya gidiyor St ı • Pariı, 13 a.a. - H ava nezaret i, İngiliz hava kuvetlerini·n önü. 
hangi bir harekete giritmek için ihtiraz kayıtlarını bildirir... . er 1 n g m üzdeki h afta b idayetinde Fransa üzerinde bir UÇUf daha yapa. 
hasadı bekliyecek değil miydi? İstanbul, 13 (Telefonla) - Maliye cağını b ild irmek ted ir. 
kahinler yaz sonlarının yeni bir Pari• notaya lakayt Vekili B. Fuad Ağralı bugün tehrimi- Munzam tahsisat '· H a va nezareti, evelki sabah yapılan gösteri uçuflarından da 
umumi harbe sahne olacağını Paris 13 a.a. - Havas ajansı tebliğ ze gelmiştir. B. Fuad Ağralı tedavi e- çok memnundur. l ngiliz hava kuvetle rinin 14 temmuz tenliklerİn· 
. ediyor · dilmek üzere bugünlerde Franaaya d k" b ıddia etmemitler mi idi? Tilrk _ Fransız: anlapnaları mefadı gidecektir. Londra, 13 a.a. _ Bu sabah iki mun- e i ınci ir gösteri UÇUfU yapmaları tesbit edilmittir. 14 temmuz 
Şimdilik ortada Danzig mese- hakkında ihtirazi kayıtlar ileri süren zam bütçe tahmini neşredilmiştir. Bu UÇUfUna, fransız hava kuvetleri haricinde, İngiliz hava kuvetlerİ· 

lesi var. Bu tehir, tutufUP patla- İtalyan notası Paria'te lakayt bir su _ B R 'f K ad 1 1
•
11 

nb I' 'ft' tahminlere nazaran mühimmat neza - ne menıup olarak bin kadar tayyareci ittirak eyliyecektir. 
ınak için küçük bir alev teması rette karşılanmııtır. Buna binaen fran 1 il ar enıı a u 1 aı 1 retine 144 milyon, hava kuvetlerine F I ~ • J I .,, 1 
bekliyen bir mühimmat deposu sız hükümeti kuvetle muhtemel ola - Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. 40 milyon sterling ayrılmaktadır. ra~nz _ ayyaT en e ngı ere 

h"I' · '} · t' A b bö' d h' b' R Mühimmat nezaretine ayrılan lH • uzerınJe UÇUf yapa . . calılar . 
a ıne getırı mıt ır. ca a Y rak bu nota hakkın a ıç ır muame · aif Karadeniz dün akıuurıki Anado- F h k t 

1 
:r- milyondan 30 u bir istikraz akti ıure- ranaız ava uvetlerının de ngıl-

e her taraflı bir tazyik, ıulh blo- le yapmıyacak, belki sadece mutat lu ekspresiyle İıtanbul'a hareket et - tiyle elde edilecektir. ter~ üzerinde uçuıla:- yapması için 
im .... idi altmP veçhile notanm ebada bildirecek· mit da b""°k ...._ler tarafın- pro;.ıer buırıanm.Jrtadı~ Framu 

....................................... ılıiıiiliİl .... rlllİıiıiliılilMiliıllii~~ 

YARIN : 
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Mali bahisler 
... 

Sellerin yu;ı l~inde 
yaptığı zararlar 

.......................................... [""""" """ ...... "" "'"''" ........... . 
Mahkeme röportaj tarı 

Et ve Ekmek Üç lirayı kim çaldı Vergi usullerimizde 
ileri bir adım Dahiliye Vekilimiz lstanbul'da 

ıazetecilere, belediyenin meığul 
olduğu mevzular arasında en mü
himleri olarak et ve ekmek meıele
lerine temas etmi§tİr. 

Son gilnler içinde yurdun birçok 
yerlerinde yağan yağmurlardan hasıl 
olan ıetler bazı zararlar yapmıştır. 
Alakalı dairelere bu husuıta gelen 
malftmatı ıırasiyle yazıyoruz: 

Hanım, farkında olmadan 
Vergi mevzuu kadar bütün balkı 

y , .ından alakadar eden hiç bir 
< t:vlet tedbiri olmadığmı söylerken 
c ~edi Şef, bilhassa vasıtasız vergile
rimizi kasdetmİf olacaklardır. Fil
hakika mükellef, kendi emeğinden 
ayırarak eliyle devlete ödediği verıi 
için duyduğu feyi, bir inhisar mev • 
zuunu veya gümrüklü bir malı istih
lakte asla hiaaetmez. O, vergisini 
öiemekle, milli refah ve emniyet i
r"nde, kendi saadet ve huzurunu da 
t •min ettiğini düş.ünse bile, bu mü.-
1.ellefiyetin kendisi gibi olanlarla 
müsavi ve kanunlardaki hadlere uy
sun düımeıine çok itina eder. 

rinde yalnız niapetlerin def itmesiyle 
meydana celir. Buhran, muvaze
ne ve hava koruma vergisi gibi. 

Vatandatlar hazan vasıtasız ver· 
gilerin yalnız biriyle mükelleftir. 
Yalnız toprağı olan bir köylü gibi. 
Fakat ekıeriya bir vatandat bir çok 
vergilerin mevzuudur. Evinin bina 
vergisi ile ittiıal ettiği aanata göre 
kendine ait kazanç vergisini ödiyen
ler çok olduğu gibi vergilerimizin 
aon yıllardaki mahiyetine göre res • 
mi ve hususi müeaaeselerde çalııan 
bütün hizmet erbabı da bir kaç ver
giyi birden vermektedir. Bu vergiler 
ayn ayn zamanlarda konulduğun • 
dan tahakkuk, tahsil ve bilhaaaa i
tiraz usullerinde ve müddetlerinde 
zaruri bazı farklar ol mut tur. Bir va
tandaıın bütün bu farktan ayrı ayrı 
kanunlardan takip ederek mükelle· 
fiyetini yoliyle yerine getirebilmesi 
haylı güçtür. Bilhasaa verginin mü
kellefiyet ıartlarma uygun bir tekil
de tahakkuk ettirilmesi için mükel· 
lef itiraz ve temyiz yollariyle adi.Je
te hizmet edebileceğinden bu cihet· 
lerin olıun kolaylıkla kavranabilir 
toplu ve tek bir esasa irca edilmesi 
lazımdı. Maliye vekaleti bu mevzu 
Üzerinde haylı uğTafarak, yukanda 
Büyük Millet Mecliıinin taadik etti· 
ğini yazdığımız layilaayı hazırladı. 
Meclis müzakerelerinde hatipler, 
maliyemizin bu çalıtmalariyle hal
ka ve hakka büyÜk hizmetler yaptı
ğını takdirle yadettiler. Filhakika 
kanun vasıtaıız vergilerde itiraz ve 
temyiz müddetini, bu itiraz ve tem· 
yizin ne tekilde, neler için, hangi 
makamlara yapılacağını ve bunların 
komiayonlarda naaıl tetkik olunaca· 
ğını gayet vazih olarak göstermek • 
tedir. 

Bu iki ana yiyecekten ikiıinin de 
ilk maddeleri memleketimizde ihti
yaçtan fazladır ve biz hem buğday, 
hem canlı hayvan satarız. Fakat 
meselenin tetkik değer tarafı, bu 
hakikatlere rağmen Türkiye'de et 
ve ekmeğin pahalı oluıudur. 

İzmit'te Bahçecik nahiyesine ya· 
ian yağmurlardan Kazandere ve Ak
segin köyleri mahsullerini tamamen 
ve Yuvacık köyü mahsullerinin de 
üçte ikisini hasara uğratmıştır. Zarar 
miktarı tesbit edilmektedir. 

• çıkardı başka başına iŞ 

Vasıtasız vergilerde, her mükelle
fin kendine haa ıartlarını inceleyip 
kanunun umumi kaidelerinden biri • 
ne tatbik lazımdır. Halbuki hususi 
hallerin takdiri ekseriya güç olur, 
hele bu takdir muayen seviyede bir 
kısım memurlara bırakılmıt olursa. 

Devlet bütçelerinin yarıya yakm 
miktarını vasıtasız vergilerle elde e
diyoruz. Husmi idare bütçelerinde 
bu nispet yarıyı pek çok atmakta • 
dır. Böylece vasıtasız vergi mükelle
finin saym da milyonu bulur ve bun• 
lara vergi tahakkuk ettirecek me • 
mur kadrosunun geniı olması icap 
eder, ıüphesiz böyle büyük bir kad
ronun ne maaıı ne de mesleki bilgisi 
her güçlüğü yenecek ölçüde olamaz. 

Şu halde bir yandan vergi kanun· 
larını ıılah ederek, bir yandan da 
mükellefi tahakkuk iılerinde me
mura yardımcı kılarak zorlukları 
yenmek yolları vardır. Birinci yol, 
C. H. P. programında: "Vergi ka
nunlannın ameli ve tatbiki bir itina 
i'e tekamül ettirilmeai" tarzmda i • 
{ :ıde olunur. ikinci yol için, gene bu 
l=anunlarda mükellefe geniı itiraz 
haklan verilmektedir. Bir kutu siga· 
rayı yahut bir kilo kahveyi istihlak 
ederken devlete ödediği verıi Üze· 
rinde mükellef - kazanç, bina veya 
arazi vergisinde olduiu gibi - bir 
itiraz yapamaz. Halbuki vasıtaaız 
vercilerde mükellef itiraz hakkını 
bir çok derecelerde tekrar tekr"r 
kullanabilir. O, kendi hususi halinin 
umumi kaidelerden hangisine daha 
uygun olduğunu izah için bir çok 
imkanlara aahiptir. 

Mükelleflerin itiraz hakkım kul· 
lanmaaı, her 197den önce kendiaiain 
yapılan tahakkuk itinden haberi ol • 
muma bailıdır. Böylece verslJ'i 
teblii ilk aafta bir it olur. Filhakika 
seçen hafta Büyük Millet Mecliai • 
nin kabul ettiği bir kanun ilk mad
delerini bu teblii itlerine haıretmit
tir. Şimdiye kadar .erci kanunlan• 
mızda teblitlerin hukuk uıulü mu• 
hakemeleri kanunundaki eaaılara 
göre 7apılacatı aöylenmekle iktifa 
edilirdi. Yeni kanun, mükellefin 
ıahai hallerine, kendinin ve ticaret • 
gabmm bulunduiu yere ve mükell .. 
fiyetinin nevilerine söre vercilerinin 
kendisine naııl bildirileceğini vuzuh
la ıöıteriyor. On iki madde içinde, 
tuanuru mümkün bütün ihtimali•· 
rin derpit edilditini cörüyoruz. Ko
nulan teblit usulü kolaylıkla ve 
vaktinde mükellefe Yerciıini ötret
mekte, bir yandan da devlet mil· 
kellefiyetinin ıebepıiz ıecikmelere 
uiramadan tahıilini mümkün kıl· 
maktadır. 
Vuıtuız verıilerin bir kıammm 

matrahtan Ye nispetleri biribirin.clen 
tamamen ayrıdır. Bina ve arazi ver
ıiıi ıibi. Bir kıamı da maaf •• ilcnt· 
lerde olduiu cibi ayni matrah h .. 

Vaııtaaız vergilerin tahakkukun
da mükellefin husmi vaziyetine ka· 
nunun umumi kaidesini tatbikteki 
güçlüğe temasla bunu vatandaıın 
kanuni yollar içinde yapacağı müra· 
caatlarla kolaylattıracafını ıöyle
miıtik. Bu müracaat hakkını halkm 
daha iyi kullanabilmesi yolunda atı· 
lan adım. türk mally .. i.-de hazine 
ve vatandat menfaatlnln Wr Te t... 
raber görüldüğünü ifade eder. 

Kanunda vergi itiraz ve temyizle· 
rinin tetkiki için mükellefi tamamiy
le tatmin edecek bir çok 7eni eaaalar 
kabul eclilmittir. Mali bir kasa aiat .. 
mi di7eblleceilmb bu •aslarla tet• 
kik uzuvlarmm kurulut .. killerini i· 
leride ayrıca iaaha çahtacatız. 

ICemol Vnol 

Hatay kaymakamlar1nın 
listesi haz1rlanıyor 

Dahiliye Vekileti, Hatay villyeti 
kualarına tayin olunacak kaymakam· 
lar için bir kararname projeıi huırla
maktadır. Bu münasebetle diğer bazı 
kaymakamlar arasında detitiklik ya • 
pılacaktır. Proje bugün veya yarın 
yilkıek taıdika arzedilmek üzere Bıı
veldlete verilecktir. 

Konyı Yıllsl 19hrlmlıdı 
Konya valiıi B. Nizamtttn Ataker 

mezunen tehrimizde bulunmaktadır. 
B. Ataker mezuniyetinden iıtifade l · 
le villyetine ait itler hakkında Vekl· 
letlerle temaslar yapmaktadır. 

Bu hüküm nereden çıkıyor? Mu
hakkak ki buıün bizde ekmek ve et 
birçok memleketlere göre ucuzdur. 
Bahis mevzuu olan bu ucuzluğun 
buiday ve canlı hayvan fiyatlarına 
söre normal olup olmayı§ıdır. Köy
lü buidayı kaça ıatıyor, biz ekmeği 
kaça yiyoruz? Köylü hayvanını ka· 
ça satıyor, biz eti kaça yiyoruz? 

Bilhasaa et iıinde, Türkiye iç mü
badele hayatının bütün tipik safha· 
ları mevcuttur: hayvanın hakiki t.a• 
hibinin elinden, bu eti yiyecek olan 
vatandaşın eline aıeçinciye kadar 5 
tip mutavauıtm elinden geçen ete, 
mezbahalarda da hiç azımsanmıya
cak bir resim bindkiten sonra bu· 
cünkü ıeviyeyi buluyoı·. 

Ekmek meselesi ise evela bir tip 
meselesidir. İki üç ıene evel, ziraat 
enstitüsünde yapılmı§ olan bir tel· 
kik neticesinde Türkiye'de 19 tip 
ekmeğin mevcut olduğu teıbit edil· 
mitti. Bunların yarııından fazlası 

tnhi değildir. Et ve ekmek meselele· 
rinin gösterdiği bu aafhalar, bir dev
let meselesi olarak mütalea edilmit 
ve ikinci be§ yıllık plana birer mev
zu olarak intikal etmiıti. 

Erciş kazasına nohut bilyüklüğiln
de düşüp 20 dakika devam eden do
ludan so,nra yağan yağmurdan seller 
meydana gelmiıtir. Seller 7 ıığır, 40 
dana, 10 kuzu ve bunları otlatmak
ta olan 12 yaıında bir çocuğu alıp 
götürmüştür. Çocuk boğulmuş, hay. 
vanlar da telef olmuıtur. Kaaıba için
de birçok evleri su basmııt ve bu ev
lerden ikisi yıkılmıştır. Belediye sı
nırı içinde bulunan bağ, bahçe ve 
mezruat kimilen harap olmugtur. 

Haymana kuaaına bağlı Aledallı 

köyüne yağan yağmurdan meydana 
gelen sel, 25 bahçeyi, 3 köprU. 2 çeı· 
me ve 1500 dönüm buğday • ·rlasını 
hasara uğratmış, 3 ev çökmüş, 50 da
var, 5 öküz ve 3 at sellere kapılarak 
telef olmuştur. 
Acıpayam kazasının Kızılhisar na -

hiyesine bağlı Karaçay köyü civarına 
yağan yağmurlardan hasıl olan seller 
500 dönüm buğday, 100 dönüm arpa, 
600 dönüm çavdar, 100 dönüm pata • 
tes, 1500 dönüm sebze, 1450 dönilm 
diğer mahsulü zarara uğratmış 4 ev 
kısmen, 5 köprü tamamen yıkılmıgtır. 

Akçakale kazasının Çat nahiyesi. 
nin Yari köyüne yağan yağmurlardan 
12 çayır hasar görmüı, hasıl olan sel
lerden de 47 koyun ve 20 dana telef 
olmuştur. 

Kayseri' de Belediye 
seçimine başlandı 

Türkiye'de et ve ekmek iti, bir 
devlet meselesi olmak vasıflarmı ol· 
duiu gibi muhafaza etmektedir: 
biz, dünyanın en çok ekmek yiyen 
milletiyiz. Bu itibarla bu ana gıda· 
mızm ucuzluk, temizlik, ııhilik va- Kayaeri, 13 a.a. - Bir miıli fazla 
ınflarını temin etmeie mecburuz: 
İstanbul belediye kimyahanesinde gösterilmek suretiyle 124 kitiden iba-
935 senesinde tahlil edilen ekmek ret olan belediye namzet liateai Parti 
nümunelerinden yüzde 17 si gayri- genyönkurulca tasdik edilmit ve iki 

gündenberi de tehrimizde hümmah 
sıhi çıkmııtır. b" f 1. 1 bel d" · "h b ba 1 

Et. d vı k k "d 1 . . "ki' ır aa ıyet e e ıye ıntı a ı ' a -
ı e ıag ı aı e ennın ı ım N 1 · b" f 1 ·• ·ı 

... -ı - ·· t b't tt'i" "k mıştır. amzet erın ır az a gosterı • • ~ •· .... ıza sore - ı • ı ı mı - . . 
tarda »7-ı7o-•• - •aa - m~~lmaa~bU~ bı .. ~l ıle kM' 

b J'd h d .. d . 11 n • ftmaıye "Radar fifç 
tan u a er .vatan a§a gun e ısa• görülmemiş bir heyecan ve alaka ile 
bet eden et mıktan 47 gramdı. reylerini istimal etmeğe başlamıştır. 

Et ve ekmek aynı zamanda ha- İntihap bir hafta aevam edecektir. 
yat pahahlılı mücadeleainin de bat· 
hca m ... leleri araamdadır. Her cep
h .. i aJ'l'I bir huauai71tt tatlJ'an bu 
mevzuların halk aıhatı ve milli eko· 
nomi namma en kısa bir samanda, 
en müıbet ve faydalı bir ıekilde 
halledilmit olmaımı temenni ede
lim. 

KUTAY 

Adını C. H. P. Rılsllil 
Adana. 13 a.a. - CUmhuriyet Halk 

Partisinin aldıtı karar üzerine Adana 
valiıi Rıza Çevrik, Parti riyuet vui
f eaini ilyönkurul basından Nevaat 
Güven'e bırakmıı ve Nevzat Güven 
yeni vazifeaine batlamııtır. 

Rlıe'de selin bozduiu yol Ye 
köprüler lımlr edilecek 

Rize i'ıe Hopa arasında sellerden 
harap olan yol kıaımlariyle köprüle· 
rin derhal tamir edllmeai için Riıe 
nafıa mildürlUIUne Nafıa Veklletin· 
ce icap eden emirler verilmiıtir. 

Emniyet U. Müdürlülünde 
tayin ye terfiler 

Emniyet işleri umum mildilrliilii 
önemli işler müdürlüğüne vekaletinde 
bulunan B. Recai, dördUncü sınıf em
niyet müdürlüğüne Hatay vilayeti bi
rinci sınıf emniyet amiri Kemal Al • 
yanak, Diyarbakır emniyet müdürlü • 
ğüne Elazığ emniyet mUdilrü Burha • 
neddin, başkomiserlerden İsmail Hak 
kı ve §evket terfian emniyeti umumi
ye emniyet imirliklerine, Mardin em
niyet müdürü Edip Gurtay emniyeti 
umumiye dördüncü sınıf emniyet mil· 
dürlüğilne tayin edilmiılerdir. 

Mesut bir evlenme 
Ankara erkek liıesi edebiyat mu -

&ilimi Şükrü Kurgan ile aynı lisede 
psikoloji ve edebiyat muallimi Müni
re Esin'in nikah törenleri önümüzdeki 
pazartesi günü saat 16 da belediye da
iresinde yapılacaktır. Genç evlilere 
uzun aaadetler dileriz. 

Meşhut suçlar tetkik bürosunun ka
pısında iki küçük kız kulaklarını ka
pıdan ayırmıyorlar. İçeride ifade ve • 
ren birini dinlemek istedikleri anlaşı
lıyor. Kapıcı ayırmak istedi. Bir ta -
nesi: 

- Dur amca. dedi, nolyorıun? El· 
bette dinleyeceğiz ki biz de ifademizi 
ona göre verelim. 
Kapının aralığından, içeride ifade 

verenin dallı, çiçekli entıriıi aeçile • 
biliyordu. Küçüklerden birine yaklaş
tım : 

- Kim bu dinlediğiniz? dedim. 
Evela "aana ne" der gibi yüzüme 

baktı. Sonraları nedenıe yumuşadı, 
yanındaki, kendiıinden daha boyıuz 
fakat daha alttan bakana d8ndil, ka· 
§iyle gözüyle bir kere de onun reyini 
istifaar ettikten ıonra : 

- Hırsız, dedi, hırsızlık etti. 
- Nereden? 
- Akif beyin odasının biti§iğindeki 

odadan üç lira çaldı. 
- Peki siz neci oluyoraunuz? 
Gene arkadaşına döndü, bu sefer o 

araya girdi : 
- Biz de şahidiz, ddei, Uç lirayı çal

dığını biliyoruz. Onu söylemiye gel • 
dik. 

Mor fistanlı kız, Yeniıehir'de bira
partımanda B. Akif'in tek odalı evin
de hizmetçi olduğunu söylemekte ve 
ne it gördüiU ıorulduğu zaman da: 

- Kap kacak yıkarım, ortalığı ail • 
pilrilriim, demektedir. Geceleri nerede 
kaldığı ıuali kızcağızı epey ıaıırttı. 
O hiç böyle bir sual beklemiyordu. 
Galiba bir def aaında: 

- Bacımın yanında kahrım. dedi, 
fakat Ankara'da böyle bir akrabaaı bu
lunduğunu iıpat edemeyince de: 

....: Kaynım da var, hazan da orada 
yatarım ,dedi. Her ne ise ... Nerede yat
tığını fazla araıtırmağa değmez. Çiln· 
kil Ilgaz'ın bir köyünden olan Hanım 
(Bu, mor fistanlı kızın adı Hanım'dır) 
konuıturuldukça potlar kırıyor, on 
dört senelik hayatında türlü dolam -
~W' '!1e1"8'e' 9olllfHl"nı rar11ınea .. 1 .. 
madan kaçırıyordu: 

- Köyde beni Seyit Ali istediydi, 
dedi, geçen gUzUn oldu bu I~ ... Anam 

vermeyince Seyit Ali de beni baıka 
köye kaldırdı, ama ben de istemedim 
bunu .. Hatta bir kaç gün teslim olma
dım. Sonra Seyit Ali bana imam niki
hı kıydırdı: 

- Yaşın büyüyünce öteki nikahtan 
da kıyarım, dedi dedi ama ben Seyit 
Ali'yi sevmedim ki .. Sonra bir gün o
nun yanından kaçtım. Anam beni An-
kara'ya getirdi. Ankara'da .... . . pav-
lukaaında Mehmet akrabamdır benim. 

Çukurova' da hububat mahsulü 
cok bereketli 

Adana, 13 a.a. - Bu sene Çukuro
va'da hububat mahsulü çok bereketli 
olmuştur. Pamuk mahsulü de aynı de
recede iyi bir vaziyettedir. Bazı yer -
!erde az miktarda görünmekte iıe de 
ziraat mücadele heyeti silratle tedbir
ler almıt ve mücadeleye batlamııtır. 

Pamuk fiyatları daha şimdiden 
çiftçiyi sevindirecek bir seviyeyi bul
muştur. 
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Şehrımııe gelen Çtn heyeti . yarak denizaltı gemilerine yer-

Soğa na, Sarmısağa daır ! 1/Jlt IJ ~ leıtirmek emrini vermiıti. Fakat 
Çan • Kay - Şek hükümetinin teırit _ _ . _: f~J ~ gemiciler bu küçük hayvancatız• 

di vanı azasından B. lsa Yusuf oğlu Otobuste, yemekte sogan yedıgı @M ll~ 1 k · 1 h bo k 
ile diğer arkada•ından mürekkep bir ıçın aazı kolran bır adamın yanına 

• • & • o ~nl O arı pe aevmı~ er, avanm zu 

Ç
• h · b" '" dd be . A k oturup a ı a arca ra atsız o u-

.,. d k "k I h Jd 7 ..o. :.....: ~ ~ olması ihtimali bulunan yerlerde 
ın eyetı ır mu ette.n . r.ı n ara- gum bir günün akşamında bir Avru- • - - - - - bırakmamıılar, hatta karaya çık-

da bulunmakta ve ıehrımızın muhte· pa mecmuasında solan hakkında tıklan zaman eılerine, doıtlanna 
lif yerlerini ziyaret etmekte ve tet • bir fıkra, bir fıkra değil bir kaside hediye etmeie baılamıtlardır. Bu-
kikler yapmakta idi. Heyet haları e- k d m san etmesi irin yalvarmı!jlardı. çete dolayısiyle biraz hekimce o/-

ık . .. k b . o u u . :ı a 
ve ı gun te r.ar m~t a~~ızı .zıyaret lsterseniz, tür.tçeye çnirelim: Bundan elli asır önce Mıszr'daki du. Kendi "Hayat ve Sıhat,, s tu-
ederek Ankara da gordUgil iyı kar~ı- "Aynı zamanda hem gıda, hem me~hur Keops ehramını in~a eden nunda, zaman zaman, bu sütundaki· 
lamadan duydukları memnunluk hıı· d .14 ld · u için hir <:ÜphHiz i<:çiler, ehram bitincıye kadar 300 ]ere ta§ çıkartan G. A. üstadımı~. 
· · bük'" k- f d .. e ı rıç 0 ug ' • .,. ' .,. J ı 11nı , umet er anı tara ın an goı· ğ d - rli sebzemizdir. irin- bin ingili:ı liralık solan ve sarmı • artık, bunu da ho§ görsün er. 

·1 hl' Uk b 1 d ilk so an en ege • T 1 ten rn ısn a u ve yar ımı f ran d h bol <:eker hem de fosfor sak yemi<:/erdir. · · 
1 "-d . . ç· h • d" k e em ca .,. , .,. 
a Y'. etmııtır. ın ~yetı un a . bulunduğu için hem vücudu, hem Sarmısağın astm hastalığına de • Beyaz la.reler! 
ı::mkı Anad?l~ ekspresıyle İstanbula kemikleri, hem de dimağı besliyen va olduğunu on sekı:ılnci asırda --·-----
hareket etmıştır. bir gıdadır. keşfeden bir helcim, bu sayede bü- Gelecek harpler için yalnız 

Soğana bildiğimiz kolcuyu veren yük bir servet yapmıştı. inıanlar defil, bir takım hayvan-

İdari teıkilltın 
bugünkü vaziyetleri 
Gerek yeni kurulacak kaza, nahiye 

ve köylerde, gerekse bunların irtibat • 
tarının değittirilmeai, viliyet. kaza ve 
nahiyelerin teşkillt bakımından vazi· 
yetleri hakkında dahiliye veklleti 

· e184en 

lcükürt, .tan için çok faydalıdır. Çiğ Sarmısalı baıları tamamiyle yu • lar da aeferber edilmektedir. 0..-
soğanın sıkıca bap süril/meıi, daz muşayıncıya kadar sıcak suda kay- dunun muhab•nı iılerinde gÖTer-
kafa/ara saç da getircceli silyleni- natzlır, ondan sonra bezlere sarı- cinlerin kullanıldıimı bilirıiniz. 

Jıralc kurutulur. Sonra sarmısağıa yor. 
Batan bu hassaların• rağmen 

çiğ bir ıoğanıa terkibinde yüzde 90 
bayalı su vardır. 
Eıki zamanlardı ıo;anın mevkii, • 

bugünlcanden de çok yllbektl. Eski 
ausulılu •ol•• tapulıtdı bile. 

Fakat inciliz denizaltı gemile-
içinde kaynadığı suya müsavi mile· rinde beyaz farelere de vazife ve-
tarda keskin sirke ilive olunur ve rildiliai duyaıut muyduna:a? 
bunu bir ıurup haline getirmek için 
§eker de katılır ve bu ıurup kuru- Beyaz fare, bir yerde havanm 
yaa sarmı•ak bqlarının iluriae bosulnuya haflaclıimı her mah· 
dökü/Qr. Hastalar bunları lıer .ta• haktan ÖDC• dQar Yl• boaalaa \-• 

........... t 

nun Üzerine amiralhk da beyaz 
fareleri bu vazifeden affetmeğe 

mecbur olmuıtur. 

Yeni bir icat! 

Eier rivayet doğru iıe Mikloı 
Kendi isminde budapefteli bir 
macar el yazılarından, onların ne 
türlü fikirler ve hiılerle yazıldıiı-
nı anhyan bir alet keıfetmiıtir. 

Diplomatlann aöylec:likleri .öz
lerde, çok defa, hiılerini ve fikir

lerini aakladıklanna iıaret eden 
bir Avrupa cazeteai, "bundan 
sonra diplomatlar, ıi:raai nutukla

" aö,.l-•eler ele el 7udariyle 
,...._...,. we ha aı.te ~arak laa· 

Bir kaç gün onun evinde oturdum. O
radan da başkasının yanına hizmetçi 
girdim. Şimdi de Akif beyin yanında
yım. 

- Üç lirayı çaldığın doğru mu? 
Sabahtanberi hayatını parça parça hl
kimin önUne seren ve - galiba llfları 
iyi anlaıılmaaın diye - Hanım elini 
ağamın önUnden bir tUrlil çekmiyen 
Hanım irkildi: 

- Yok, bak bu yalan. dedi, ben bu
güne kadar namusumla yaşadım, bunu 
kabul etmem. 

Demin dı§atıda gördUğüm iki kız 
phit sıfatiyle dinlendiler. Bunlar Ha
fıza ile Nikir'dır, biribirinden düzen
baa gibi görünen bu iki tahit, biribir
lerinin sfü:lerini yarıda keserek ifade 
verdiler. Büyük hakime : 

- Bak §İmdi ben söyliyeyim dedi, 
sonra eliyle arkadaşını susturuyordu. 
Şimdi bu kız Akif beyin odasının bi

tişiğindeki bekar odasının asma kili • 
dini kırıverdi, masanın üstünden üç 
lira altverdi, biz gördük. 

- Sizin ne işiniz vardı orada? 
Bu se~er biribirlerinin yüzüne bak

tılar birlikte: 
- Biz ... Biz dediler, biz hizmetçi • 

yi& oralarda... Üst kattaki madamın 
çamaıırlarını yunarız. 

Mor fistanlı Hanım reddetti: 
- Çahnmıısa bunlar çalmıılardır, 

dedi, ah bu iki cıkır yok mu bunlar, 
daha neler yapmazlar? Diye de ilave 
etti. 

Sonra gene phit sıfatiyle bir bekçi 
çağrıldı. Bekçi Mevlut sabahleyin ih • 
bar üzerine Hanım'ı yakalamııtır. 
Meğer Mevlut'de daha ne enteresan 
maH'imat varmıı. 

- Bu Hanım hanımın tam dört dane 
doıtu vardır. Dedikten sonra teker 
teker · dostların isimlerini aaymıya 
batladı. Hanım•ın "kaynım, biraderim, 
akrabam" dedikleri dostları çıkmaz 

mı ? 

Hanım hala üç lirayı çalmadım, de
yip duruyordu. Fakat mrslıı•+- a,,s1 ... 
••ırnr halırtmHll l!l ablcat maddHiyle 
sulh cezaya iÖndermeğe lüzum gördü 
ve hanımı phitleriyle birlikte orava 
yolladı. 

Ancak it bu kadarla bitmedi. Ha
nım, farkında olmadan kendisi hak· 
kında yeni bir tahkikat mevzuu daha 
açmış oluyordu. Şimdi müddeiumu-

milik resen İfe karışarak evlenme ça· 
iından evel ıehvet hiaaiyle bir kızı e

vinden kaldıran, sonra yanında alıko
yanlar hakkında takibata girişmit bu· 
lunmaktadır. 

Hanım "hizmetçi!" adiyle kimin e -
vine uğramıpa onlara bu suç'dan birer 

miktar bulaıtırmıştır. 

Dün Trakya'da bazı yerlere 
yağmur yığdı 

Dün şehrimizde hava sabahleyin •· 
çık sonraları umumiyetle bulutlu geç 
miı. rilzglr garbin şimali istikametin 
den saniyede 2 metre kadar hızla ea
miıtir. En yüksek sıcaklık 33 derece 
kaydedilmiştir. Yurdda hava: Trakya 
Kocaeli bölgesi ile orta Anadolunun 
garp kısmında ve Karadeniz kıyıla· 
rında bulutlu, diğer bölgelerde umu
miyetle açık geçmiştir. Yirmi dört 
saatlik mevzii yağışların metremu
rabbaına bıraktıkları ıu miktarları 

Hayrabolu ve Lüleburgaz'da 4, Edir
ne'de 3 kilogramdır. Rüzgarlar, Ak • 
deniz kıyılarında cenuptan Kocaeli, 
Ege bölgesi ile orta Anadolu'nun 
garplerinde garpten, diğer bölgeler -
de ekııeriyetle timal iııtikametinden 
saniyede en çok 7 metre kadar hız
la esmiştir. En yüksek sıcaklıklar; 
Islahiyede 32, Manisa ve Arlanada 33, 
Nazilli ve Diyarbakırda 35 derecedir. 

Adli tebligat için müvezzilere 
kura açılıyor 

Posta, telgraf ve telefon umum mil· 
dUrlUğil, adli tebliğatın posta ile ya • 
pılmaaının kabulü üzerine lüzumlu ha 
zırbklara batlamıı bulunmaktadır. U· 
mum müdürlük adli tebligatın ne ıe • 
kiW• :yapılacaitb.ı Utn 
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Çemberleyn 

hükumetinin vaziyeti 
Çemberleyn hükümetine kartı in· 

giliz matbuatında gene hücumlar 
baılamııtır. Gazeteler, lngiltere'nin 
bugün karıılaımakta olduğu zor va• 
ziyette Çemberleyn hükümetini za
yıf bulmaktadırlar. Filhakika Çem
berleyn İngiliz kabinesinin batına 
geleli, lngiltere'nin harici politikası 
bir kaç istihaleye girip çıkmıttır. 
Malumdur ki Çemberleyn iktida.n 
Baldvin'in elinden almııtır. Baldvın 
hükümeti de Makdonald tarafından 
kurulan ''milli hükümet"in bir isti
halesiydi. 1931 krizi üzerine kuru -
lan bu milli hükümet yavaf yavat 
.. milliliğini" kaybederek muhafaza
kar partisinin kabinesi olmuıtur. 

Çemberleyn iktıdan Baldvin'den 
aldıktan sonra, bu parti arasmda da 
ehemiyetli ihtilaf belimıit ve Ede? 
hariciye vekilliiinden çekibnitb· 
Bundan sonra Çemberleyn hüküın97 
ti muhafazakar partinin bir z~";;ı 
halini aldı. Çemberleyn ve Halıf a 1 

b ·· re tarafından temsil edilen u zum ' 
Almanya ve ltalya il• bir anlatnıa 
ıiyaseti takip etti. ltalya ile yapıl;° 
Akdeniz anlaıması ve Alınan~a 1 e 
yapılan Münib itilafı bu ~~yase
tin neticesidir. MalUnı olduiu. uaer•, 
bu siyaset otoriter devletler• y~tT 
tınnadı. Ve Çemberleyn, vaktıy ~ 
Ed eh h .11 tarafından tavsı-en ve urc ı d .. -
ye edilen siyasete seri onmege 
mecbur kalmııtır. • 

ı "it , . politika ananeaıne 
ngı ere nan • • A d 

.. t t rma si•aaetı ıflas e er gore, ya ıt ı J • • d 
t Ç b rleyn'in ıktıdar an çe· 

e mez, em e . . • Ed 
kilerek o siyasetin tatbıkını, en ve 
Churchill gibi bunu dahakmevell~d~ 
b • ., olanlara bıra a ı ı ı. 
enınuemı h .. k.. t' . hA 

Fakat Çemberleyn, u .um~ ını~ a: 
la milli temerküz kabınesı telak~ı 
etmektedir. Bundan baıka! tecanuı 
politikasına kartı takip edılecek. ye-

Grandi'nin ayrılması 
Bütün İngiliz gazetelerinde 

teessür uyandırdı 
Londra, 13 a.a. - Bütün ıabah gazeteleri infikaki umumiyetle 

tee11ür uyandıran Grandi hakkında uzun tefsirlerde bulunmakta
dırlar. Taymiı gazeteıi, batmakalesinde şöyle yazıyor: 

"Londra, dün Roma'da Adliye neza-
retine tayin edilen Grandi'nin ayrıl. 
maıını tee11Urle kar§ılamakta ve ln -
gilizlerin tahsı hakkında besledikleri 
dostluk ve takdir hislerini kcndiıinin 
de bu memlekete kartı duyduiunu Ü· 

mit eylemektedir. Bu eski hariciye 
nazırının kabineye avdetinin lngilte -
re için tamamiyle bir ziya tetkil etmi
yeceği ümit edilmektedir. Çünkü mu
maileyh, bizi tanımaktadır .. ,. 

Ciano taraf tarlarının yeni 
bir zaferi 

Deyli Herald gazetesinin diploma· 
tik muhabiri 1öyle diyor: 

.. Grandi'nin Muıolini kabinesinde 
Adliye nezaretine tayini, timdi İtalya 
da hüküm sürmek isteyen Ciano, Sta· 
race ve Alfieri gibi Uç italyan ricali -
nin yeni bir muzafferiyeti addedil • 
mektedir. 

Bu üç müfrita nazaran Grandi mü • 
bim bir vazife olan Londra sefirliği 
esnasında teessüfe ıayan bir itidal gös 
temıittir .. ,, 
Aynı mevzu hakkında Mançester 

Guardian gazetesinin diplomatik mu
habiri, İtalyanın ıimdiki siyasetini 
tasvip etmediği için Grandinin Lon • 
dradan geri çağrılacağının bir kaç ay· 
danberi söylenmekte olduğunu yaı: -
maktadır. 

Kral Zog ve 
ailesi Riga'ya 
hareket etti 
Varşova, 18 a.a. - Kırat Zog, kı -

raliçe J eraldin ve küçük prens, bugün 
Varıova'dan Riga'ya hareket etmişler
dir. Buradan İsveç'e gitmek üzere va
pura bineceklerdir. Kıral Zog, lsveç
te yalnız bir gün kalacak, diğer bir va
purla Londra'ya hareket edecektir. 
Kırat Zo~'un Londra'da birkaç gün 
kalacağı ve müteakiben Fransa'ya ge
çeceği sanılmaktadır. 

111111111111111111111111111111111111111111 

Milli Şef 
Ruzvelt'i 

tebrik etti 
(Baıı 1 inci sayfada) • . tı'n vaktiyle yatııtınna aıya-

nı sıyaae , 
•etini takip e~en çem~erıey~ tara. Bir Fransız gazetecı·sı· 
fından takip edilmeaınde .bır çok dilmiıtir : 

İngilizler fayda ıörmüı!erdı~. Buse· daha 1 talya'dan Ekselans Bay Franldin D. Roosevelt 
b 1 Çemberleyn hükumetı devam ep e 'k' h Amerika Birleıik De,·letleri Reiıi 
ed'ıyor. Fakat bunun ı ı ma zuru 

k 1 Waıhinrton 
tebarüz ediyor: ÇI Gri ıyor 

ı _ Biribirine zıt bir kaç siyaset Asil amerilran milletinin milll bay· • Paris, 13 a.a. - "Jour - Echo de 
takip eden bir kabine efka~ um~mı- Paris" gazetesinin öğrendiğine göre ramı gününde, ebelinsınıu en bara-

Moskova'ya 

yeni talimat 
gönderilecek 
Londra 13 a.a. - İngiliz diploma -

tik mahfillerinde söylendiğine göre, 
Moskova Büyük Elçisi B. Seeds'e 
pek yakında yeni talimat gönderile • 
cektir. 

Bu mahfiller, Moıkova'daki ingiliz 
ve fransız büyük elçileri ile, B. Mo • 
lotov arasında hatta bugün bir görüı
me yapılmasını müstebeat görmemek· 
tedir. 

Kabine yeni talimatı tasvip etti 

Londra, 13 a.a. - İngiliz kabinesi 
müzakerelere devam edilmek üzere 
yakında Seeds'e gönderilecek olan 
yeni talimatı tasvip etmiştir. 

Fransa hükümeti de Naggiar'a ye
niden talimat göndermiştir. 

İngiliz ve fransız cevaplarının met· 
ni hakkında malumat edinmek kabil 
olamamıttır. Bununla beraber, Sov • 
yetler Birliği müzakerelere devam et· 
mek istediği takdirde İngiltere ile 
Fransa'nın müzakerelerin batlangı -
cındanberi gösterdikleri uzlagma fik
riyle hareket etmeleri lazımgelcceği 
siyasi mahfillerde söylenmektedir. 

Hitler Danzig'lilere 

ıellm gönderdi 
Berlin, 13 a.a. - Föster bugün Hit· 

ler'le Bertesgaden'de oldukça uzun 
bir mülakat yapmııtır. 

Danziger Forposten bu hususta a -
ıağıdaki tebliği neşretmektedir : 

"Gauleyhtcr Föater, yanında tefler· 
den Ganamt Zarske ve Heas olduğu 
halde, perıembe günü Führer'in mi -
safiri olarak Bertesgaden'de. kalmıt 
ve Führerle oldukça uzun bir mülakat 
ta bulunmuştur. 

Hitler, Gaulayter'i Danzig halkına 
candan selamlarını blldirmiye memur 
etmiıtir., 
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ISTANBUL Gazeteleri 
YENİ SABAH 

Milli Şef'in inıiliz milletine 
meıajı 

Hüıeyin Cabit Yalçın, bu batmüale • 
ıinde, Milli Şefin Deyli Teleıraf pze • 
teıi vuıtaıi7le incili• milletine hitap e
den mesajının, Turkiyenin ıiyut haya • 
tında mesut ve yeni bir tekimill aıerha· 
leainin buiz niıaneai olarak tarihimizde 
yer tutacak bir ehemiyeti haiz oldutwıu 
söyledikten sonra, efkirı umumiyenin 
1nıiltere"deki ehemiyetini hatırlatarak 
Milli Şefin o miııkülpetent efklrı umumi
yeyi tatmin edecek sözleri söylemek ıır
rıru bulduiunu, çUnkıi bu muvaffakiyetin 
sırunı kendi eliyle temin edip kendi si
yasetiyle viıcuda ıetirdiilni izah edi • 
yor ve Türlı:iyenin buıiln araettiii müt
tehit, metin ve çalıı;kan millet manzara -
11nda, türk inkilibının iki büyük tefinln, 
türk milletinin teşkil ettiii realiteden il
ham alarak tatbik ettikleri siyasetin e • 
hemiyetli rolünü tebarüz ettiriyor. 

Türk milleti müıteribtir 
(Her ubah) sütunu muharriri.Milli 

Şefin cümhurreiıliiine ıeçildiii ıün mil
let meclisinde aöylediii nutuktan "Türk 
vatanmm bölünmez, hiç bir tecavüze ta
hammül etmez, hiç bir zor karıııında 
milli haklanndan vaz ceçmu mahiyeti, 
her zamandan ziyade taze ve canlıdır,. 
ibaresini ele alarak, aradan ıeçen sekiz 
ay içinde bu tazelik ve canlıhiın hiç ıüP
he yok ki ekıiltmeylp arttıiını IÖylü • 
yor ve on iki adadaki askeri hazırlıklar 
münasebetiyle, nutkundaki bu sözü telı: -
rar ediyor. 

İtalya Anadoluya aıla bir 
bir ihraç hareketi yapamaz 

Emekli General Kemal Koçer, bu baı· 
hk altındaki makalesinde, İtalyanların on 
iki adadaki tahtidattan maksatları iia • 
lerde tutunmak ılbi sırf tedafüi olduğu. 
nu ve Anadoluya bir ihraç hareketi yap
malarına imkln olmadıimı izah edi • 
yor. 

YAIİI 
Memurlar ve Cümhuriyet 
Halk Partisi • 

Aıım Uı, bu bs,makalede, parti bat • 
kanlıklarının vllilerden alınarak resmi 
vazifeleri olmıyan parti izalarma veril -
meıi evelce yapılan bir lıln boaulup •
ki vaziyete ıetirildiii hiuini verebile • 
ceiini IÖylüyor •e bu nokta üzerinde 
b_ir~a durarak ~niye.ti tahlil ile, 7enl par
tı nııaııuıam•ı mucıblnce ıenel sekrete
rin heyeti vekile bası olarak hiikümete 

SON POSTA 
Harici ıiyaıetimizin -.azıh 
ıulhçuluiu 

... 

Muhittin Birıen (Her ıun) ıütWlUD• 
daki makalesinde, haricıye vekilimizin 
mecliste, Turkiyenin harıcf siyasetine 
dair vaki olan beyana•ını uhlll ederek 
''yurtta ıultı. cihan:la &J . .. prensipiniıı 
bu nutukta vazıhen ıtade edıldi"ini söy
lüyor ve zamanımızın gar.p bır cilvesi 
olarak sulhu ıevenlerın haroi de sevmek 
mecburiyetinde bulunmalarınaan dolayı 
Tül'kiyenin de icabında harbetmeyi cöze 
aldıtını izah ettikten sonra, Türkiyenin 
ıulh cephesine sırf ıulhun muhafaza11 
ıayesiyle cirdiiini hatırlatıyor ve Tür
kiyenin ıulh ıuurunu vazıh. müphemi • 
yetten lri ve kuvetli bir ifade ile dün • 
yaya ilin eden hariciye vekilimizin ıe
ıini bütün diin7anın iıitmesini temenni 
ediyor. 

AKSAM 
Şerefli bir ortaklık 

Fazıl Ahmet Aykaç, bu baımakalnin
de, Ankarada toplanan basın konıresi • 
nin milli (Üvenimizi arttırdıiını söyle • 
mek yerinde bir ıöz olacaiını ıöyliye • 
rek, dahiliye vekilinin matbuat hliriyetl 
hakkındaki nutkunu bahiı mevzuu edi • 
yor ve basım ıerbeıtiıi ile kalem ıerbes
tiıi arasındaki zararlı farkı izah ettikten 
sonra, vekilin nutkundaki "meauliyet 
birliii .. tabiri hakkında ıöyle diyor "E
vet, millet ve ideal davasında bundan da
ha ıerefli hanıi ortaklık tHavvur edile. 
bilir? Hiç ıüphe olmasın. Şu hakikati 
türk matbuatı bucünii dünden, ve yar1111 
burüııden daha iyi anlıyacaktır ... 

Pazarhkıız ıatııı 11lih 
lizımdır 

HABER 
... 

M. Dalkılıı;, fıkrasında. pazarhfın meni 
kanununun halkla ticaretin temasını tan
zim eden kanun olduğunu, fakat bir tı
kım kimselerin, mallarını keyfi bir narh 
koyduklarını, pek fazla rekabet zoru ol
mıyan sahalar da dahi fiyat tayini keyfe 
kaldıiıru yazmakta ve ıöyle demektedir: 
"Her ticıret ıahasına yüzde ve meını 
bir temettU haddi rene kanunla tesbit o
lunmamıştır. Bu yapılırsa ve ticaretane
lerin maliyet fiyatiyle koydukları fiyat 
kontrol edilirse o zaman pazarlıksız sa
tıı normal bir duruma ıirer. Yoksa, 
fiyat tayini keyfe batlı kaldıkça halk n
rar •örmelı:te devam eder.,. 

SOfl mGRAF 
yenin itimadını azıcık kay etmıf ve "Paris _ Soir" ve "Paris Midi" gaze- retli tebriklerimlt beraber, phsi ua • 
yıpı:atmı§hr. detleri ve Birle~ik Devletlerin refahı 

2 _ lkinci bir mahzur~d~a;Ç~e~m~-tt~el~e~r~in~i:n~R;.o~ma~~m~uha~b~i~r~i ~D~e~v~a;u~,~i~ta1~·~~h~ak~k~ı~n~d~a:k~i~u~mı~·~m~l~t~t1~m~e~n;m~·~ıe~r~linl=~b=if.:·r~~1'-il1~~,,! berleyn hükümetinin batta Sovyet • yan gueteciai Petimato'nun Pariı"ten dirm•kle buu.taa babti7arım. 

lttlrlklne karar verilmesi devletle parti 
aruındBi lhensi daha renlı mik)'asta 

-...lJofo~-...... ~~~
r::.~~~or. 

ıt.l,a'nm Mrp hamrlıiı 
l:tma baet Benice, ba.,azıımdı, t • 

talya ve Almanyanm harp haıırhklarmı 
l~den iyiye açıfa vurduklarını, böyle 
bır harp vukuunda İtalya'nın daha ziya • 
de ıarki Akdenizde, balkanlarda ve ıima
H Afrikada me11ul olacaiınm anıaııldıı
iını yumakta ve sulh cephesi kuvetle
rinin müstakbel bir harpte alacakları va-
2iyeti uzun llHdıyı iıahtan aonra. !tal
yanm bir tecavlb harbini kaıanmak ına
ıuunda bütiin imlcinları llaybettiiiai ve 
harp edemez vaziyete düıeceiioi illve et
mektedir. 

ı ....... 11111'.üıll'• bgı devletlere iti· çıkarılmasına bir mukabele olmak il· 
• = ece r. Ek J 1 Çeınberleyn'in bir defa daha Alman• ıelana amet nönü 

ya ile bir yatııtırma siyaseti takip e- Bir İtalyan waeteciıi Je Türkiye Reisicilmhuru 
deceiinden korkarak lngiltere'yle Franıa'Jan ~karılacak Ankara 
11kı münasebete ıiritmekten ihtiraz Paris, 13 a.a. - journal dea Debatı Memleketimde kutlanan istiklal gü-
etmektedirler. yazıyor: nü münasebetiyle eksel~nsınızın gön-

Bu düıünce iledir ki, Çemberleyn- Öğrendiğimize göre, franaız bari - derdiiiniıı telgrafta bu derece hararet-
in büsbütün iskatına kadar gidil- tiye nazırı, Roma bUkümetl tarafın· ltt ifade edilttn hissiyata mukabele ey -
memelde beraber, hükümetin takvi- dan fransız gazetecisi Devau'nun çı· /emekle haHaten bahtiyarım. Birlefik 
yeai teniç ediliyor. Kabine içine iki karılması hakkında verilen yeni kara- Devletler halkı adına TQrltiyenin de _ 
unsur almacak oluna, hükümetin ra mukabele etmek Uzere bir italyan vamlı terakkisi ve refahı baklcındaki 
haylı kUTetleneceii ileri sürülmek • 'd k 1 temenni/erimi yollarbn ebellnsını -

gazetecisinin de Franu an çı arı • 
tedir. Bu iki unsurdan biri. Cbur- zı en samimi fahsl tazimlerimi de bil. 
h·ıı k" • d masını kararıaıtırmııtır. c ı , i ıncııi e Eden'dir. Filhakika dirmelc isttrim. 

Churchill, inıiliz milletini Almanya- 'd k• Franklin D. Rooaevelt 
ya kartı teyakkuza davet etmİ.f, E- B ratislava a se 1% 
den de ltalya'ya kartı takip ettiii (a.a.) 

siyasette hak kazanmqtır. konsolosluk 
Churchill'in meziyetleri siyasi 

düımanlan tarafmdan da teslim•· k t lacak 
dilmektedir. E1aHD kabine için• a· a pa 1 
lmmumdaki mah•ar da bu mezi- Bratlslava, 13 a.a. - Hükümet, Slo· 
yellerinden çıluyorı Churchill bü· vakya'nın iıtiklilini ne hukukan ve 
yük bir orıanizatör oldutu gibi fi· ne de filen tanımıyan memleketlerin 
kirlcrinde istiklal aahibi ve ateıli bir diplomatik müme11illiklerinde~ _ ~·
politikacıdır. Kabine içine ahıu:lıiı ricez memleket hukukunu refettıııo • 
takdirde Çemberleyn'i bile arka den, 15 temmuz tarihinden itibaren 
plana atacaiından korkulmaktadır. Bratiılava'da ıekiz konsoloaluk kapa· 
Bu sebeple baıvekil ve onun yerine nacaktır. Bu konsoloaluk!ar, Franaa
ıeçmeje namzet sayılan Ha lif aka, nın konsolosluiu ile Bel çıka, Ro~
bu aletli politikacının hüküınet içine ya, İsveç, Norveç, Türkiye, Bulgarıı
•lınmasını pek iltizam etmemekte- tan ve Litvanya fahri konsoloılukları
dirler. Eden'in de kabineye girme· . .. dır. 
•ınde bir takım dahili politika guç- Halen Slovakya ile Yugoılavya •-
lülderi vardır. Bununla beraber, ha- rasında ekonomik müzakereler cere
.. İci vaziyet Çemberleyn'i tazyik et- yan etmekte oldu&undan, Yugos· 
llıektedir. Binaenaleyh bu tazyik lavya'nın resmen Slovakya'yı tanı
lcıırımnda Çemberleyn'in, kabineıi- mamasına rağmen, Yug~ıla~ ko_nı~
lli, gerek dahildeki efkar umumiye- losluğu müzakereler netıce~ıne ın!ı· 
)e ve gerek münasebete ıirittifi ve zaren çalıınıakta devam eylıyecektır. 
tiriımeie çalııtıtı bazı devletlere 
daha büyük itimat telkin edecek 
tarzda takviye etmesi pek de o ka
dar uzak sayılacak bir ihtimal de
lildir. Filhakika Charchill'in kabi • 
~eye alınması Almanya'ya ve Eden'
•ıı de hüküınete ıiriiıesi, ltalya'ya 
ltartı bir nevi meydan okuma telik
lci edilmekle beraber, her halde, in
tiliz harici politikasma da bazıları
"111 aradıiı vuzuha ıretirebmr. 

A. Ş. ESMER 

lnciraltı'nda pzel 

-
Mareşal Fevzi 

Çakmak Aydın' da 
Aydın, 13 a.a. - G~ritl kurmay bat

kanımız marepl Fevzı Çakmak, ref a -
katlerinde orgeneral İzzettin Çallılar, 
korgeneral Muıtafa Muğlalı, tilmge • 
neral Avni Uler ve genel kurmay ha
va müşaviri Albay Şefik Çakmak ve 
maiyetleri olduğu halde, bugün saat 
12.30 da Aydın'a gelmit ve tehir met -

• 
Bulgaristan 'dahi 

. .. 
seylap dolayısiyle 

Cümhurrelslmlı 

ve Kırıl Borls 111 
arasında telgraflar 
Bulgaristandaki Sevlievo ıeylibı 

dolayısiyle, Reisicümhur lsmet ln'anü 
ile Bulgar Kıralı Uçüncü Boriı araaın
da apğıdaki telgraflar teati olunmuı
tur : 

Majeste Üçüncü Borla 
Sof ya 

Bu derece insan Hyiatına sebebiyet 
veren seyllp haberini derin bir teeı • 
sürle haber aldım. Dostane sempati 
hissiyatımla en hararetli ta.iyeleri • 
min kabulünü majestelerinden rica e
derim. 

iSMET INONO 
Ekselans ismet lnönü 

Reiaicümhur 
Ankara 

bir pllj yapıldı 
halinde bir kıta aaker, polis ve jandar 
ma müfrezeai, kalabalık bir halk küt- Sevlievo mıntakasınddi lelllcet do-

~zınir, 13 a.a. - ViJlyet huıuıi mu· 
~ besince 1nciraltında 7aptınlmak
._.0ı.n modern plij ve guinonun in-

tı tamamen bitmittir. Burna 1mıi-
~ 1 ,,~ 

le1i tarafından ıellmlanmıttır. layısiyle elcsellnsları tarafından bana 
Vali, mevki komutanı, belediye ve lrarıı gnsterilmiı olan ve beni deria 

Parti ile halkevi reisleri tarafından surette mütehassis «tın doıt•a• 1em • 
vil&yet hududunda kartılanan uyın patileriııdea dolayı Nmiml surette ce
mare .. llmis tebrln aokaldanm dol· pülr «leıllll. 
• ..,.. 4"1Ullııı.ma. 

ve Hariciye Vekili 

İstanbul' da 
(Başı 1 inci •yl11da) 

mandam, emniyet direktörü, tehrimiı: 
de bulunan mebuslar, vilayet ve Parti 
idare heyetleri ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karıılanmıılardır. 

Batvekilimiz, Pendik istasyonun • 
dan vapur iskelesine kadar halkın ha
raretli sevgi tezahüratı arasında ıel • 
mit ve saat 11.25 te Pendik iıkelesin
den Suvat vapuriyle Yalovaya hareket 
etmiıtir. 
Baıvekilimiz, hareketi eınaıında is 

keleyi dolduran kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından ıiddetle alkıtlan -
auıtır. 

Hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoi • 
lu, Pendik'ten Çiftehavuzlardaki ika· 
metgahına gitmittir. 

Tayf ur Sökmen'in 

Hatay bayramına 
dair söyledikleri 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Antalya 
mebusu ve eıki Hatay devlet reiıi B • 
Tayfur Sökmen lstanbulda bulunmak
tadır. B. Sökmen Hatayın anavatana 
iltihakı hakkında ıunları söylemiıtir: 

··- Bana artık ne sorabilirsiniz, Yir
mi sene süren bütün hasreti anavata • 
nın ba&rında dinlendiren hatayh bu 
mutlu hldiıeyi heyecanlarının en yük
se~ d~recesini izhar ederek kutluyor. 
Hı~ hır ~~yr~ 0hataylının geçirdiği 
sevınç gunlerının taıkınlıiını taııya -
mu. Hatay anavatanın mukaddea bir 
cilzi oldu. Bu hadise Hatay çocukla • 
rının büyük rüyalarının tahakkukun. 
~an ba9ka bir ıey delildir. Bize ge • 
hnce her Hataylı gibi biz de bu vatan 
davasında üıtümüze düıen vazifeyi 
almııtık. Yaptıfımız it büyük bir ya
pıya ıu ve toprak taııyan itçilerin ro
lünden farksızdı. Hatayı yeniden tllrk 
dünyuına kazandırmakta milletimiain 
fedakirlığı dereceıinde ve bUyük tef· 
lerimbin iuvlı taki .,. ~-
nf-lnt:ı.rJi 1 

İKDAM 
Hayat pahalılığı 

A. N: ~·~•can, bu serlevha altında 
netrettıiı bır seri numaralı batmalıalede, 
memleketimizde hayatnı tahammülü a • 
~cak mertebede pahalı oıdutunu aöyle
dıkten sonra, orta halli aile için standart 
oları~ ~yda 40 • SO lira kuaıwı bir 1119 • 
~r tıpı alıyor, bülriimetin de hayatı brtt 
~li u~ ile kablll UhamariU bir hale ••• 
tırmaı lllalamwıa ileri allrerelr bamın aa
!ıl mUmklln olabileceii sualini iraclla 
~raı! da. elinde bunca vesaiti olan htl

kumetıa bıleceti bir b7fbettir., d!7or. 

ltalyanm afustoı için 
harp hazırlıjı 

'"' -
M. Zekeriya Sertel, ba batmakaleeln. 

de totaliter devletlerin at-to. için yeni 
bir darbe hazırladıklarını, bu huırhklar 
içinde biıi en ılyade allkadar eden İtal
nam. h~aırlıjı oldutunu aöyliyerelı, ... 
kert. 11tiluarat meyanında, on ilri ada 
tahtıdatını ve Suriye propaıandalannı 
sayıyor, İtalyanın hedefi, stuıtoıtaki 
taarnuu eanaıında derhal balkanlarda 
M111r ~ududunda ve Türkiye sahillerin~ 
de faahyete reçebllmelr oldııtunu izah • 
tan a.onra, !talyanın eıki Roma impara _ 
torlu~unu .ı~ya hülyalarının boıhıtunu 
tebaruz etırıyor, bucün Akdenizde mev
cut muazzam kuvetle çareıtmayı ıöıe 
a.~amıyacağını, onun için, ltalyanın bil • 
tun hazırlıklarına raimen Akdeniıd 
~ul~ ve emniyetin ıtehlllcede olmadığın! 
anı bulunduğunu lllve ediJ'or. 

Türk matbuatı organize oluyor 
(Günün mneleleri) sütununda Tü k" 

yede hemen bütün meılekler u ~e r bı-
telrilde orranlze edildifi hal~e ~~buu 
atm d!iınık bir halde kaldıtım,' liri ıen; 
b~el vucuda ıetitilen basın kanunu muci
k ınce bit ~aç r{in evel toplanan matbuat 
on.reslnın tUrk matbuatını da orranize 
etmıye karar verdiiinl IÖyliyerek ba .._ 
yede m~tbuat mensuplarının huzur ile ça· 
1!f:ak ımkinını bulacaklarını ilbe et • 
ti en ıonra Dahiliye vekilinin matbuat 
hbakkındaki tellkkiıine 9Özii ıetirerek 

!1 ~elikki .. türk matbuatına rejimin ver~ 
d!i• ehemıyeti cösterdltinden çok nıü
hım olduiunu iaah ediyor. 

Bir eaaı teıkilit yanlıtı 

••.... -- .. 7.-----. il <LKLL 

Basın kongresi 

dolayısiyle 

Baıveklllmlz Ye 
Dahiliye Veklll 

arasında telgraflar 
Birinci Türk Ba11n Konıreainill 

toplantısı münuebctiyle Kongre Rei· 
si Dahiliye Vekili Faik Öztrak ile 
Baıvekil Dr. Refik Saydam aruında 
qağıdaki telgraflar teati edilmittir: 

Dr. Refik Saydam 
Baıvekil 

Ankara 
Buın Birliği Kongresi yüklek 

tahsiyetinize karıı beslediği urıılmu 
ıevgi 'Ve ıaygııını bildirmece riyuet 
divanını memur etmittir. 

Keyfiyeti yüksek huzurunuzla 
kongreye ıeref vermenizden doğan 
tilkran hiıleriyle beraber arz ve phal 
tazimlerimi teyit ederim. 

Türk Basm Konrresi Reisi 
Dahiliye Vekili 

Faik Oztrak 
Faik Oztrak 

Basın Birliii Konrreai Ba~kanı 
Dahiliye Vekili 

Kongrenin hakkımdaki duyguları
na teıekkilr eder ve mesaisinde mu
vaff akiyetler dilerim. Sabiha Zelceriy• Sertel, (Oöriitler) stl

t~nunda: tü~k inkillbının kadınlara ik -
tı.sa.df. aıyası, içtimai bir çok h•klar ver- Baıvekil 
dıiı halde meseli memleket dııına çıkar- Ot'. Refik Saydam 
ken pauport almak için kocaıınm izini· 
ne ihtiyaç ıöıterilmni bir tetkilltı e _ (a.a.) 
~ıiye ıuhulu olduiunu söylüyor, mec - •a191TllllJP•lllP .. _-.Lll711t .. Y .. ClllLll7 .. Lll711_-.a .. T•a11Tlla•r_ .. r••r-ı•1'11111 
li.te mebus bayanlann bu balda mttda -
, .. etmelerini temenni ediyor. • llıJb Prens Pol londrayı gidiyor 

Kitap •• ha7at 

tet4•illıiillıl' .. 

CUMHURfm Londra, 13 a.a. - Verilen malumata 
---- - göre, Yugoslav naibi prens Pol ve 

premeı Olp gelecek hafta Londraya 
plenk bir lraç ıtta kıral ve kıraliçe-
ala • Bu 
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Mihver devletleri ve 

Türkiye'nin kuveli 
Paris'ten yazılıyor: 
Askeri mütehassısların 

noktainazarınca ve Faris i
le Londra'da mevcut malfi
mata göre, mihver devletle
rinin harp planları, garpte 
stratejik bir müdafaayı, 

şimali Afrika ile yakın 

şarkta ise, yıldırım süra • 
tiyle yapılacak olan bir ta· 
arruzu istihdaf etmekte -
dir. 

Harp başlar başlamaz, 

Sicilya, Pantelleria ve Lib
ya'daki vaziyetlerine daya
r ~ak, italyan donanması 
ve alman - italyan hava ku
vetleri, fransızlarla ingi -
lizlerin. Akdcniz'in garbın
dan şarkına geçmelerine 
her suretle engel olacak ve 
böylelikle gerek asker ge • 
rek malzeme göndermek 
suretiyle, Mısır, Filistin, 
Suriye ve Yunanistan'a ya
pılacak olan yardım aksa • 
tılmış olacaktır. 

Bu plan tatbik edilirken, 
bir alman - italyan ordusu 
Libya'dan Mısır ve Suda· 
na hücum edecek, diğer bir 
ordu da, Balkanlar üzerin -
den geçerek, Anadolu üze
rinden, Suriye ile Filistin'i 
işgal etmiş olacaktır. Bu • 
nun neticesinde, Libya'dan 
hareket etmiı olan ordu 
kuvetleriyle Avrupa'dan 
sarkıp gelen ordular Filis
tin'de birleşmiş olacaktır. 
Bu muazzam projenin tat • 
bikine imkan hasıl olunca 
da, harbın, mihver devlet • 
leri lehine neticelenmesi 
büyük bir ihtimal dahiline 
girecekmiş. 

İki mihver devletinden 
biri olan İtalya'nın Türki
ye ile olan münasebeti, hiç 
bir zaman memnuniyeti 
mucip bir şekil almamııtır. 

Balkan harbı esnasında, 
İtalya'nın Anadolu'da isti
la tasavvurlarında olduğu
nu türkler unutmadıkları 
gibi, gene bu devletin on i
ki adadaki tahkimatı göz • 
lerinden kaçmamıştır. 

Bu vaziyet karşısında, İ· 
talya hükümeti türklerin 
kuşkulanmalarını esaslı bir 
surette bertaraf etmeğe hiç 
bir zaman muvaffak olama
mışlardır; hatta 1talya'nın 
sonradan boğazlar anlaş • 
masına girmesi de, Roma i
le Ankara arasındaki mü • 
nasebete vuzuh verememiş· 
tir. 

Buna mukabil, Cihan 
harbından sonra, Almanya 
ile Türkiye'nin münasebeti 
çok iyi idi. Bu iki devlet a
rasında, ekonomik müba -
dele, gittikçe daha canlı bir 
şekil aldı. Alman mühen • 
disleri Türkiye'de geniş 

bir faaliyet sahası buldu. 
Fransa, muhtelif sebep • 

ler yüzünden, Türkiye'de 
almanlarla rekabet edecek 
bir vaziyette değildi. Bu 
vazifeyi, Türkiye'de uzun 
bir atiyi şamil bir politika
yı göze alan İngiltere üze
rine aldı. 

Noye Zürher Saytung 

Birleşik Amerika' da 

Cümhurreisi 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Büyük Britanyanın hava kuvelleri 

Alman hava bakanllğının resmi 

mecmuası " Adler ,, den : 
Büyük Britanya'nın halen anavatanda birinci sınıf 

1571 tayyaresi vardır. Bunun 560 ı avcı, 855 i muhare
be (bombardıman), 524 torpedo - bombardıman, 216 sı 
uzak keşif ve sahil tarassut, 96 sı yakın keşif tayyare
sidir. 

Denizaşırı memleketlerde (Akdeniz, orta şark, Fi
listin, Maverayı Ürdün, Irak, Aden, Hindistan ve uzak 
§ark) ceman 354 tayyare bulunmaktadır ki, bunlar, J 
avcı, 24 muhtelif iş (keşif, bombardıman ve torpedo 
&tmak) ile 4 tayyare filolarından mürekkeptir. Bun
lara ayrıca, deniz kuvetlerinin 240 tayyaresi katılmak
tadır. 

Britanya'nın, 1940 yılında anavatandaki tayyare •· 
dedi ceman 2370 dane olacaktır. Denizaşırı memleket
lerdeki/erin sayısı 490, deniz kuvetlerinin tayyare a
dedi 500 ü bulacaktır. 

Kadroya gelince, Büyük Britanya'nın devamlı ola
rak 85.000 subay ve askeri, 31.000 gönüllü yedek subay 
ve askeri, yardımcı kıtalar halinde de 9.500 subay ve 
askeri vardır. Hasılı ceman 125.000 kişilik bir hava 
kadrosuna sahiptir. 1939/40 yılında ordunun devamlı 
hava kadrosu 118.000 subay ve askerden terekküp et
miş olacaktır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
an da tetikte bulunalım. 

L'Ere Nouvelle 

Alf mın kutuplan 

rafından ortaya atılan bu 
plan, İngiltere'nin bilhassa 
iaıe meselesine verdiği e -
hemiyeti göstermektedir. 

İngiliz harp donanması -
nın halen yedi tayyare ana 
gemisi vardır. Çok bahalı -
ya mal olan bu gemilerin 
inşaatı, son zamanlarda bir 
sürü tenkitlere maruz kal -
mıştır. Muharebe filolariy
le birlikte harekete geçe • 
cek olan bu gemilerin, sü • 
ratleri az ve çabuk mütecs· 
sir olur bir yapıda olmaları 
yüzünden, düşmanın her 
hangi bir ani hücumunda 
tahrip edilmeleri kuvetle 
muhtemel olduğu mütalea
sı ileri sürülmektedir. 

Bywater, bu görüşün ta· 
mamiyle yanlış olduğuna 

işaret etmektedir. Bu mu • 
harrir, bir harp takdirinde, 
ana gemilerin çoğu, Atlas 
denizinin ticaret yolların -
da karakol vazifesi görece
ğini yazmaktadır. 

MalOmdur ki, Cihan har· 
hında, Britanya ticaret do· 
nanması, Atlas denizinde, 
Büyük okyanus' da ve Hind 
denizinde çok ağır zayiat 
vermişti. O zaman deniz ti
caret muvasalalarına tah -
sis edilmiş olan kruvazör • 
ler, pek mahdut bir sahada 
kontrol faaliyetinde bulu
nabilmişlerdir. Kontrol işi
ne tahsis edilmiş olan bu 
kruvazörler, havaya ve dür
binlerine bağlı kaldıkların
dan, sisli ve bozuk havalar-

Yuğoslavya'daki 

politika havası 

Belgrad'dan yazılıyor: 
Belgrad'da harp korkusu 

diye bir şey yoktur. Ancak, 
bu sükün, harp olmıyacak 
ve sulh muhafaza edilebile
cektir kanaatinden değil, 

sadece harp ve isyan -
dan başka bir şey görmemiş 
olan bir tarihin muhassala
sıdır ki, pek ender görülen 
yirmi yıllık bir sulh devre
si, adeta bir harika telakki 
edilmektedir. 

14. 7. 1939 

(_R A_D_Y o_) 
TORKIYE 

Radyo Difilzyon Poıtalan 
TURK1YE Ra.dyoşu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUôU 

l648 m. 1112 Kcs./120 Kw, 
19.74 m. ısııı5 Kes./ 20 Kw. 

T.A.Q. 
31.?0 m. 9-465 Kcı./ 20 Kw. 

7'. A. P. 

ANKARA 
CUMA - 14-7-1939 
12.30 Program 
12.35 TURK MÜZİCiİ • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri 

13.15-14 MUZtK (Karışık pro
gram - Pl.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Wagner Me • 

iıtersinger operasının üver
türü - Pi.) 

19.15 TÜRK MüZtôt (Fasıl 
Heyeti) 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 Konuşma (Haftalık spor 
servisi ) 

20.30 TÜRK MOzt~t (Saz c
serleı ive muhtelif şarkılar): 
1 - Mahmut Celilettin paşa 

• Huzzam ıarkı • Kerem 
eyle mestane 

2 - Lemi - Suzinak şarkı • 
Yeter hicranlı sözler. 

3-Lemi - Hicazkar şarkı -
Son aşkımı canlandıran 

4 - Lemi - Rast sarkı - Tok. 
mu cana a~ıkı hiç mür
vetin 

S- Mehmet Nasip - Rast 
ıarkı - Öyle yaktınki be
ni. 

21.10 Konutma 
21.2.S Neşeli plaklar - R. 
21.30 MÜZİK (Radyo orkes • 

truı - Şef: Praetorius) : 
1 - Haydn: Senfoni sol ma

jör, Nr. 100 
2-Adam. "Sij etaiı roi,. 

operasından Uvertür. 
3 - Joh. Strauss : Kayzer 

valsi. 
22.30 MÜZİK (Opera aryaları 

• Pi.) 

furt - 15 Laypzig - 19.3S 
Sofya - 20.15 Milino 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 14.15 Droytviç - 18 
Beri in, Ştütgart -19 Münih 
- 20 Beromünster - 20.15 
Laypzig, Doyçland Zender-
21 Bükreş, Kolonya - 21.30 
Roma - 22 Budapeşte -
22.40 Kolonya - 23 Prag 

ODA MUSİKİSİ: 9 Münih -
18.30 Kolonya - 22."20 L ük· 
semburg - 22.30 Ştütgart. 

SOLO KONSERLERİ: ıs. ıs 
Doyçland Zender - 17.5 M İ· 
lino - 17.25 Hamburg - 18 
Var,ova - ı8.30 Breslav, 
Doyçland Zender - 2ı.20 
Beromünster - 2.2.20 Doyç • 
land Zender, Droytviç -
22.30 Viyana 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.): 5 Frankfurt - 6.30 Kö • 
nigsberg - 14.15 Prag - ı8 
Stokholm - 20.15 Breslav -
21.10 Breslav 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 10 Münih - 18 
Doyçland Zender - 18.15 
Königsberg - ı9 Kolonya 

HAFİF MÜZiK: 16 Frank· 
furt - 17.10 Münih - 18 
Hamburg - 20.15 Berlin, 
Frankfurt, Viyana-21 Flo
ransa 

HALK MUSİKİSi: 11.30 Ştüt 
gart. 

DANS MÜZlôt: 21.15 Königs 
berg - 22 Sofya, Strazburg 
- 22.15 Floransa - 22.30 
Breslav - 22.45 Münih -
23 Budapeşte, Floransa, Lük 
semburg, Milino, Paris -
23.5 Droytviç - 23.10 Lon.. 
don - Recyonal. 

Sovyet radyolarında 

Yabancı memleketlerle kili • 
tür münasebetleri idamesi u -
mum Sovyet Voks Cemiyeti 
ile S. S. C. B. Radyo • Komite
ıi, Türkiye için bir radyo kon
seri tertip etmiştir. Bu konser, 
14 temmuz cuma günü Türki • 
ye saatiyle tam saat 21.15 de, 
1744 metrede Moskova, 1210 
metrede Kiev, 1060 metrede 
Tbilisi, 349,2 metrede Simfe • 
ropol ve 309,9 metrede Odesa 
istasyonları tarafından neşre -
dilecektir. 

Bu vaziyet göz önünde 
tutulunca, tabiidir ki, ge • 
rek İngiltere ile Fransa, 
gerek Almanya ile İtalya 
Türkiye'nin yardımını te • 
min etmekle mükellef bu • 
lunmuşlardır. 

se~imine haınhk 

partisinin, başında Garner. 
Glass ve Wheeler'in bulun
duğu reaksiyoner cenahı, 

Ruzvelt'in seçilmesine a -
mil olan programı sabote 
etmekte ve demokrat parti
sinin 1940 için derpiş edi -
len kongresini eline alma • 
ğa çalışmaktadır. 

da, bir kaç mil gibi kısa bir 
Bugün altunun iki kutbü mesafede bulunan düşmanı 

vardır: Birisi N evyork, di- bile farkedememişlerdir. 

Cihan harbında hiç bir 
devlet Sırbistan kadar bü
yük zayiat vermemiştir. İn
san Makedonya'da bir seya
hate çıkınca, meydan mu -
harebelerine sahne olmuş 

sayısız yerlerden ve siper
lerden geçmektedir. Bu 
memlekette, her neslin bir 
çok harpler görmesi, adeta 
yazılmamış bir kanun ha -
linde olduğu kanaati hü • 
küm sürmektedir. Bu aske
ri hayat telakkisi üç şeyi 

intac etmektedir: evela, 
buhran ve iç hareketlerden 
hiç müteessir olmıyan bir 
ordu mevcuttur. Harbın 

kötü tarafları malfundur, 
fakat ondan korkulmaz. 
Sulh en mukaddes bir ema
nettir; onu muhafaza et -
mek için her çareye baş 

vurulur; zira, muhtelif sa -
halarda meyvelerini henüz 
vermeğe başlamış olan eko· 
nomik ve milli kalkınmayı 
tamamlamak için, Yugos -
lavya'nın laakal daha on 
senelik bir süküna ihtiyacı 
vardır. 

23.00 Son ajanı haberleri, zira
at, esham, tahvilat, kambi • 
yo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 MÜZİK {Cazband. Pi.) 
23.55·24 Yarınki program 

Konser programının birinci 
kısmında, yüksek artist Alek • 
seev'in idaresindeki halk mu • 
ıiki aletleri orkestrası tarafın. 
dan rus halk şarkıları, ikinci 
kısmında da sovyet halk artisti 
Aleksandrov'un idaresindeki he 
yet tarafından Kızıl Ordu oyun 
havaları ve ııarkıları !;alına • 

ğeri Faris. Fransız maliye Şimdi bu mahzur ve güç-
nazırı, haziran ayında giren lük, büyük ticaret muva • l AVRUPA 

Birleşik Amerika'da, u -
zun yıllar zarfında esas iti· 
bariyle üç seçici grupu 
meydana gelmiştir. Bu üç 
grup bugün de mevcut o • 
lup, bu grupların her biri
nin arkasında, ecçicilerin 
üçte biri bulunmaktadır. 

Moskovıı'dıı çıhn 
Doyçe Sııytung paranın, mayıstakine naza- s.alelerinin kontrolüne me-

ran iki misli olduğunu ıöy mur edilecek olan kruva -
ledi. zörlere, beherinde takriben 

OPERA VE OPERETLER : 
12 Hamburg - 14.10 Frank· caktır. · 

Şunu teslim etmek Ui • 
zımdır ki, Atatilrk ve onun 
halefi İsmet İnönü, harpte 
nıağlup edilerek yere seri
len Türkiye'ye, yeniden 
can vermişler ve onu, birin
ci derecede, siyasi ve aske
ri bir kudret faktörü yap • 
mışlardır. 

Kuvetlerimiz 

Yalnız bahriyeyi ele ala
lım: alınanlar Uç tane cep 
kruvazörü ile bizi yUz geri 

Amerika bangerleri de, 60 tayyare bulunan ana ge
"tarihin en mühim harp ih- milerdeki tayyarelerin 
ti yatlarının N evyork'ta ol· yapacakları uçuş devriye • 
duğunu iddia ediyorlar~.__..~-...... ,.,ı edcU n>.kn ar:af~n -r--

İngiJtere başta olmak il- liyetinden haber vermek 
zere evyorkta, Avrupa suretiyle ortadan kaldırıla
milletleri hesabına bir ou • caktır. 

Yugoslav dış politikasın
da prensip değil, sadece 
prat,ik blr gHrU9 h&ı..tmdlr. 

Hiç bir şey bunu ispat ediyorlar; ma. 
dem ki Lehistan da Dan -
.ıı:iı;'i ınUJa.Cacı c:uuegc: .l\cu "' 

verdi, ve müdafaa da cdi • 
yorlar, o halde ikna edil· 
melidir. 

yapılmıyor Bu gruplardan biri, eski • 
den olduğu gibi bugün de 
demokrat partisinin arka • 
sında yürümekte, diğeri de 
cümhuriyetci partinin pe -
şini bırakmamaktadır. Ü -
çüncü grup ise, hazan diğer 
iki grup arasında sallanıp 

durmakta, hazan da üçün
cü bir partiye taraftar ol • 
maktadır. 

edebilir mi; sonra, İtalyan
lar ingiliz donanmasiyle 
boy ölçebilir mi? 

Garpteki deniz mesele • 
leri bir kere halledilsin, u· 
zak 1arktaki meseleler ça • 
buk halledilir. 

çuk milyar dolar ayrılmıı • Bu proje, uzak mesafede 
tır. bulunan şimali ve cenubi 

Yugoslavya, ltalya'nın Ha
beşistan'a karşı giriştiği 
harpte, ticaretini bijyük za
rarlara sokmuı olan zecrt 
tedbirlere iştirak etmiş ol· 
ması yüzünden kaybı o ka
dar muazzamdır 'ki, Bel • 
grad, kolektif prensiplerin 
adını bile işitmek istemi • 
yor. 

Danzig'de a~keri hazır

lıklar oluyor, buna karşı 

gevşek davranılıyor. Al
man ''turistleri" iki aydan
beri serbest şehirde top -
!anmakta. Danzig'e bir 
haftadanberi de top çıkarı
lıyor; Lchistan'a, lngilte • 
re'ye ve Fransa'ya meydan 
okuyorlar. Buna karşı ne 
yapılıyor? 

Sovyetlerle 1920 de yapı
lan dostluk paktı netice -
sinde, Türkiye, 18 inci a • 
sırdanberi şark hududun • 
dan müsterihtir. Sadaabad 
paktı ile ise, Türkiye, ken
disinden başka, İran, Irak 

Fakat bu, totaliter dev • atlas denizindeki muvasa-
letler hesabına değildir. le yolları ve büyük okya • 

Hitler'le Musolini, de • 
nizleri tutamazsa. kara har
bına boşuna girerler. Ame
rikalı amiral Mahan'ın 

"Tarihte deniz hakimiyeti
nin tesiri'' ismindeki bilgi
li ve klasik eserini okusa -
lar bari. 

Patis_ Soir nua ile Hind denizi için ta-
savvur edilmiştir; yakın 

ve Afganistan'ın da dahil 
bulunduğu Asya'daki dev • 
]etler grupunun başına 

geçmiştir. 

Harpte İngiliz 

t ica ret fi losu 
Atatürk'ün dahice bir e

seri olan türk - yunan itti· 
fakı ile, Türkiye, Ege de • 
nizini bi rtürk • yunan de -
nizi haline sokmuş ve Bal
kan antantı neticesinde 
Avrupa'daki hudutlarını 

emniyet altına almıştır. 
Buna bir de, Türkiye'nin 

coğrafi vaziyetiini ve ordu
sunun tekmil Balkanlarda
ki orduların en büyüğü 

ve en kuvetlisi olduğunu 
da katmak lazımdır. 

Cümhurreisi Ruzvelt ile 
New Deal taraftarları, de· 
mokrat partisi ile üçüncü 
grup arasında bir koalis • 
yon meydana getiren vasa· 
ti bir istikamet tutmuşlar
dır ki, bu koalisyon saye • 
sinde 1936 seçimlerinde 
New Deal'e 27 milyon rey 
temin etmişlerdir. Bugün 
ayni koalisyon, 1940 da ya
pılacak olan seçimlerde de
mokrat partisinin zaferi i -
çin yegane temeldir. 

1914 e nazaran başka ay
rılık. Kayser, her ne kadar 
1913 de Fransa'ya haber 
vermişti, fakat o, muhasım
larını gafil avlamasını bi -
lirdi. Lakin, timdi Hitler 
hiç kimseyi gafil avlaya • 
mıyacaktır: ne hükümeti, 
ne memleketi, ne orduyu 
ve ne de bahriyeyi. 

Fölki~er Beobahter'in 
Londra muhabiri bildiri
yor: 

Britanya deniz genel 
kurmayı, bir harp takdirin· 
de Atlas denizindeki tica -
ret muvasalasını daha iyi 
emniyet ve muhafaza altı -
na alabilmek için, ayrıca 
tayyare ana gemileriyle de 
bir emniyet tertibatı temin 
etmek tasavvurundadır. 

Deyli Telegraf'ın denizci • 
lik muharriri Bywater ta -

Mamafi, demokrat parti
si içinde de çok büyük fi -
kir ihtilafları kendini his -
settirmektedir. Demokrat 

Baskın yapılmayınca da, 
kısa harp olmaz! O halde? 
O halde ümidimizi kesmi -
yelim; kesmiyelim ama her 

~=========================================~~ 

MAVi SU 
Yazan: Major WREN 

Her ikisi de lngilcere'de değmer -
dir: ben sıhatcc çok iyiyim. Bana ya· 
zarsanız, cevap vereceğim. 

Evde neler olduğunu öğrenmek için 
sabırsızlanıyorum. 

CON 
Bu banal mektuba, mahrem olarak 

nişanlıma hitabet. bir kaç satır ilave 
ettim. 

On beş gün sonra, beni çok sevin -
diren §ah.si bi. mektup aldım. Bu şah
si mektuba, kardeşlerime çekinmeden 
okuyabileceğim uzun bir mektup ek -
lenmişti. 

lsobel Brandon - Abbes'de hiç bir 
değişiklik olmadığını söylüyordu. 
Patricia teyze polise haber vermemiş
ti, ve görünüşe nazaran, yeğenlerinin 
mücrim oldukları bir hırsızlığa tevek
kül gösterir görünüyordu. Kocasının 
dönüşünü bekliyordu. Hareketimden 
sonra, Klodia, Augustos ve lsobel'in 
evden çıkmaları memnuiyeti kaldı • 
rılmıştı. Teyze onlardan hızsızlığın 

nasıl yapılmış olduğunu ve hırsızın is
mini bilmedikleri hakkında kati temi-

-39 -
edeceğini söyliyerek ve "üçünüzün de 
bir arada olduğunuzu sanıyorum'' di -
yerek mektubuna nihayet veriyordu. 
Maykıl bu mektubu tekrar tekrar o

kudu. Yüzü hareketsiz kaldı. 
Digbi: 
- Zavallı çocuk! dedi. Yakut geri 

gelmezse, o buraya gelecektir, bunda 
hiç şüphe yok. 

Bu düşünce onu saadetten zıplattı. 
Maykıl sordu: 
- Ya Hektör enişte, o ne yapacak

tır? Zavallı teyze çok müşkül anlar 
geçirecektir. 

Degbi : 
- Bizi çalmaktan mcnetmediği için, 

diye şaka etti. 
- Hayır, derhal polise haber ver· 

mediği için. 
- Bunu hala yapmamış olmasına 

şaşıyorum, dedim. 
Maykıl: 

- Evet garip, çok garip, dedi. 
Dirseklerimizi üzerine dayamış ol • 

duğumuz pencereden ayrılırken arka
mızda, ata - ına uzanmış uyuyan Bol-

VII 
Bir müddet sonra, birer makine ha

line inkılap etmiş olduğumuz için ca
nımız sıkıldı. Hiç bir entelektüel gı • 
damız yoktu. Sidi - bel - Abbes sokak
larında yaptığımız gündelik gezinti 
kafi derecede eğlendirici mahiyette 
değildi ve zihinlerimiz biraz idman et
mek ihtiyacını duyuyordu. 
Maykıl: 

- Arapça öğreneceğiz, dedi, evela 
ruhlarımızın selameti için, sonra da, 
hususi bilgilerimizle, en mühim diplo· 
matik misyonlarla muvazzaf birer ge· 
neral tayin edilmemizi hazırlamak i
çin. 

- Mükemmel fikir. 
Filhakika arapca bilmek general ol· 

masak da işimize yarıyabilirdi. 
Alay kütüpanesindeki eserlerden 

bu dile ait iptidai malUmatı edindik; 
sonra fransız kahvelerini terkederek 
yerlilerin kahvelerine devama başla· 
dık. 

Boldini bir gölge gibi bizi takip et· 
mekte devam ediyordu. 

Düpre onbaşiyle Löjon çavuşa hiç 
bir zaman bizi tecziye etmesi için fır
sat vermiş olmadığımız için, mülizim 
Debüsi ve yüzbaşı Rönuf bize iyi not 
verdiler. Bu zabitler harp manevrala· 
rına kumanda ediyorlar, küçük zabit • 
lerse bize itirazsız itaatten ibaret olan 
disiplin zihniyetini aşılıyorlardı. 
Akşam, Digbi yakında cenup istika-

Kısacası, yugoslavlar, 
mesafede olan denizyolla • 
rında, küçük kruvazörler, 
destroyerler ve refakat ge • 
mileri ile hava meydanla -
rındaki tayyarelerle emni -
yet tertibatı alınacaktır. 

Bu projeler üzerinde üç 
yıldanberi çalışılmaktadır. 

Mamafi, Bywater, buna 
rağmen, ingiliz ticaret fi • 
tosunu korumanın güç ola
cağını teslim etmektedir. 
Birdenbire bir harp ilanı 
takdirinde dünya denizle • 
rinin dört bir tarafına laa -
kal 1.600 gemi serpilmiş bir 
vaziyette bulunacaktır. Bu
na bir de 200 den fazla bü -
yük sahil gemilerini kat • 
mak lazımdır. 

müttefiklere bel bağlamak 
istemiyorlar. Yugoslavya • 
nın 1939 daki dış politikası 
1914 deki politikanın tama
miyle aksidir. Fakat, bu 
vaziyet, pasifik bir mahi • 
yette değildir. 

Onların prensipleri şu
dur: • 

Hiç. Üç gün oldu, Varşo
va hükümetinin Danzig se
natosuna bir "nota" verdi • 
ği haberi duyulmuıtu. An • 
laşılan "nota"ya lüzum 
yok. 

"Başka devletlerden bir 
talebimiz olmadığı gibi, 
kimseye hediye edecek ye· 
rimiz de yoktur. Yugoslav
ya'dan bir şey koparmak 
istiyen varsa, bizzat gelip 
alsın. İcap ettiği şekilde 
kendisini karşılamaktan 
geri kalmıyacağız." 

Yarı ve tam resmi teyit· 
lerin zıddına olarak Lond
ra ve Paris kabineleri va -
kit kazanmak için kolonel 
Bek'i sıkıştırıyorlar gibi 
görünüyor. 

Fôlkişt!r Bt!obahter Noye Zürher Saytung 

Usul iyi değil. Madem ki 
ingilizler Lchistan'ı müda
faa etmeğe karar ve<miş • 
ler, ve karar veriyorlar, ve 

lngiliz hava müdafaa topJ, 
bir manevra esnasında 

detle arzu ediyorduk, çünkü asıl mu- - Dostlarım, işte gelişimin sebebi: 
harebelerdir ki insana göze girmek ve Boldini gene kendi tarzında entrika • 
terfi etmek imkanını verir. lar çevirmeye başladı. Vaersen'le di -

Bu mühim haberden bir kaç gün ğer lejyonerlerden onun hakkında çok 
sonra, isviçreli Maris bana esrarlı bir §ey dinledim. Bu fena bir adamdır. 
tavırla dedi ki: Löjon'un kendisini onbaşı tayin etti • 

- Sizinle hususi görüşmek istiyo • receği söyleniyor ... Ala! Fakat ben bir 
rum, B. Smit; bana bir çok yardımlar- çok şeyler far kettim ... 
da bulundunuz ve beni hapisten kur - "Dün akşam, Tlemcen bahçelerinde 
tardınız. Bu akşam kardeşlerinizle geziniyordum: ortalık kararmıştı. 0-
birlikte beni Mustala'nın dükkanında turduğum sıran!}\ ardında bir çitin ar
bulur musunuz? Temin ederim ki bu, kasında gizlenen bir yol vardı. Boldi· 
~ahmetinize değer. Orada kimse bizi ni, Kolona ve Gantayo buradan geçti
rahatsız etmez, hele ingilizce konu - ler. İtalyanca konuşuyorlardı; ital -
şunca. yanca bildiğim için kulak kabarttım. 

Maris koğuşu dolduran adamlar ü • Boldini arkadaşlarına onları ürkü -
zerinde bakışlarını dolaştırdıktan son- ten bir şey yaptırmak istiyordu. Bu 
ra baş işaretiyle Kolona'yı ve Gantayo şeyin daha kolaylıkla yapılabilmesi i
isimli diğer bir İtalyanı gösterdi. çin Boldini, olona ile yatak değişti -

Kendisine teşekkür ettim ve kardeş· recekti. 
terime söyliyeceğimi vadettim. An • "Kolona: 
garyadan sonra her üçümuz Mustafa'- "-Peki ama, ya yakalanırsam? di-
ya gidecektik. ye itiraz etti. 
Maykıl'la Digbi patates soymaktan "- Ne korkuyorsun, sen de onun 

ve koğuş süpürmekten dönünce, Ma- kadar kuvetlisin. 
ris'in arzusunu onlara bildirdim. "- Evet ama, kardeşleri, bir de 
Maykıl: dostları olan amerikalılar? 
- Gidelim, dedi. Maris dürüst bir "- Ya senin dostların: Gantayo, 

adama benziyor. Her halde onu dinle - Bonyo, Gotto, Löjon çavuş, ben? Kar
meliyiz. deşleri mi? Löjon'la ben de kardeş sa -

Mustafa bir arap kahvesidir ki ora - yılmaz mıyız? 

da pek cüzi bir ücretle vanilya, porta· "Ve Boldini bir kaç dakika içinde 
kal çiçeği ve daha başka şark rayiha- kazanılacak on bin frankla neler ya • 
lariyle kokulandırılmış mükemmel şe- j pabileceklerini onlara ballandıra bal -
kerli kahve içilir. tandıra anlattı. 

.. • • -· • • • • • • • •• • -- •uuın: - DU nus 

"-Çünkü ben yakında onbaşı ola· 
cağım. Şimdilik, hiç bir hadiseye ka• 
rışmamalıyım, anlıyor musun. Bir ke 
re onbaşı olunca, dostlarımızla görü 
şürüz, ha? 

"Kolona'dan daha cüretkar görüneıı: 
Gantayo nihayet dedi ki : 
"- Fakat, şeyin onda olduğunu ne 

reden anladın? 
"- Muhaverelerine kulak misafir 

olmak suretiyle. Üç kardeş bir çete)' 
mensupturlar. Buna delil de, bana lej 
yonun hırsızları polise teslim edip et 
mediğini sormalarıdır. Üçüncü nurna 
ra kardeşlerine Oran'da iltihak edin 
ce, bu delikanlıların ne mal olduklar• 
nı derhal anladım. Geldikleri akşaf11' 
gecenin bir kısmını avluda geçirdilef 
Ben, bir dıvar arkasına gizlenerek, ko' 
nuşmalarını dinledim; hepsini işit111' 
dim, fakat hırsızlık ve milyonlar rnev 
zubahis olduğunu anlamıya kifayet e 
decek kadar şey işittim. Güzel dit' 
çağırdıkları kangurunun yavrularıtl 
sakladığı gibi mücevherini sakladığı 
nı söyledi. Bunu vazihan işittim. }{ati 
gurular yavrularını nerede saklarta< 
Karınlarındaki bir kesede. İnanın b9 

na, lejyoner Giyom Braun serveti~ 
karnı üzerinde taşıyor. Gece gündil 
üstünde saklıyor. 

"Bu cebi elde edecek olana on 
frank verilecektir. Mücevherci bir.,.~ 
hudiye bir milyona satmayı 

... 
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Kalifomiya'nın mavi seması altında 

5 metre kutrunda, 
20 ton ağırhğında 

Dev gibi bir göz 
'' S / muammasını çözecek aman yo u,, 

teleskopun ağırlığı 450 tondan aıa· 
ğı değildir. 

BUGON 

Y enifehir ULUS ıinemumda 
iki film birden 

t - Filoyu takip edelim 
Ginger Rogera • Fred Aıtair 

2 - Uçunılan maden 
George Obrien 

2.30 Uçunılan Maden 

3.45 Filoyu ta.kip 

5.15 Uçurulan Maden 

6.30 Filoyu takip edelim 

ULUS -5-

P ek yakında Kaliforniya'nın 
mavi seması altında, dev gibi 

bir göz, nazarlarını yıldızlı gök 
kubbeye doğru çevirecek 1 

Tam 160 milyar insan gözü kuve
tinde olan bu göz bet metre kutrun
da ve 20.000 kilo ağırlığındadır. 

Kaliforniya'nın Palomar dağı ra
satanesi için yapılmakta olan bu 
muazzam teleskop adesesi, hakika
ten ılmdiye kadar yapılan adesele· 
rin en bilyüğildilr. Bugüne kad~r, 
dünyanın en muazzam dilrbinlerın· 
den birisi Şikago rasataneıinde, di· 
ğeri gene Amerika'da Vilson dağ~ 
rasatanesinde bulunmakta idi. 'Y_e?ı 

R asatanede her şey elektrikle 
hareket etmektedir. Mesela 

rasat kulesinin kubbesi elektrik mo
törleriyle açılır. Burada çalışan i-
limler, yıldızlı semanın aayısıa yıl-

Gece ıaat 9 da 

Yalnız Filoyu takip edelim 
ve Jurnal 

dızları içinden her hangi birine dür- Amerikan rasadanesi diğer sey _ 
bünü çevirecekleri zaman sadece yareler hakkındaki bilgimizi de ta-
bir elektrik düğmesine baamakla mamlıyacaktır. Bilhassa Zuhal yıl-
iktifa ederler. dızının etrafındaki halka tetkik e-

y eni adese o kadar kuvetlidir ki, dilecektir. 
Paris'le Tokyo arası kadar bir me- Maınafi yeni ilim ileminin yeni 

200 den fazla 
genç kızın yumu§ak 
halkası arasında 

Yapılmakta olan teleskop adeıeıı ıse 
v·1son ra

Şikago adesesinden be~, . 1 1i bil-
satanesi adesesinden ıkı ıniı 
yUktUr. .1 on 

Bu teleskop adesesi bet m1/ k 
dolara malolacaktır. Bu eseirU, .. 0 U-

Ka 'i enst t sun n 
f elle tesisi ile rneJ k t lAk-
insaniyete bir hediyesi olar: . .e A 
ki ediliyor. Adeseyi yapına ~çın tl." 
merika'nın en bUyUk ve en uve ~ 
mütehassısları birleıerek tam Y.edı 

. 1 aktadırlar. Çün-
senedenberı ça ıtaı 
kil bu büyük adeseyi yıpm.adktahm~-

ff k 1 larsa ıstronomı e enuz 
va a o ur , bü lik da 
halledilemiyen birçok Y • va-
lar ancak bu teleskopla halledılecek-

tir. U 1 • • 2 000 Bu muazzam cam k t esını . 

fede bir tek mumu farkedip fotoğ- amerikan teleskopundan beklediği 
rafını çekebilecektir. Bu adeseden ıey yalnız Güneş manzumesine ait yaşları, on sekiz - yirmi beı a-
aya bakıldığı vakit ay 40 kilometre bazı ibhamları ortadan kaldırmak rasında 200 den fazla genç 
mesafeye yaklaşmış görülecektir. değildir. Yeni adese sayesinde Gü- kız beni gittikçe daralttıkları yu-
Ayın üzerindeki bütün daflar, ya- net manzumesi haricindeki ilem de muşak halkanın içine aldılar ve ko-
nardailar, tepeler ve her ıey açık a- tetkik edilecektir. Nihayetsiz boş- nuşmağa başladılar: 
çık açık görülecektir. Hatta söylen- luiun içinde gündüzleri dünyamızı _ Nevyork hakkındaki intibaı-
difine nazaran, yeni adese, telesko- aydınlatan sarı yıldız gibi cihanda nız? 
pa tak.tdıktan sonra ayın üzerinde hadsiz hesapsız güneıler vardır. _Dünyanın en büyük, en kalaba-
küçücük bir köy evi dahi olsa bu a- lık ve en rahat şehri ... 
desenin gözilnden kaçmıyacaktır. L Akin bu gilneşlerle aramızda _Ve en temiz ... 
Fakat ne yazık ki ay meskun değil- o kadar uzun bir mesafe var- _ Şimal Avrupa memleketleri 
dir. Yalnız, ayın üzerindeki dağlar, dır ki, ziya bir saniyede dünyayı kadar değil, hele Subway (yeraltı 
ovalar, vadiler görülecek, meçhul 450 kere devredecek derecede bir trenleri) }arınız 1 
tarafları varsa onlar tayin edilecek- hızla yol aldığı halde, bugün o gü- _Ya Nevyork kızları? 
tir. Hakikaten ay "gecenin zulmeti neşlerin bulundukları mıntakadan _ Haklannda hüküm verecek ka-
içindc parlıyan bu inciden gözyaıı" bizim bulunduğumuz yere yUzlerce dar kendilerini tanımadım. 
ölü bir dünya ve arzımızın etrafın- hatta binlerce sene zarfında gele - - Yazık t •• Bizi nasıl buluyorsu -
da nihayetsiz bir şekilde yuvarla - biliyorlar. nuz? 
nan çorak bir kayalıktır. Gök yüzünün henüz gi:Szle farke- - Memleketimdeki arkadaşları· 

d l'k bir hararete arzetmek, ve erece ı d b'l . 
d safını muhafaza e e ı mesı a ese ev • . .. k 

Fakat beri yanda, kızıl şualar sa- dilen fakat inceden inceye tetkike nıza benziyorsunuz. 
çan dünyanın bir hemşiresi var: imkln bulunmıyan muammaların - - Yani? 
Merih. dan biri de saman yoludur. Saman - Yani, zeki, anlayıtlı bilhassa 

Salda •ergüle tenor Bayan talei:le:Jen türlr wrupa reisi Mra. 
· Ethel Turner, solda gnıpfalıi talebelerden biri • i na son derece ıtına gosterme 

ıç n o v'ld" Merih yıldızı üzerinde hemen alt- yolu dediğimiz iki sıra serpilmit in- cesaretli. 
öyle kolay bir it deıı ır. 

8 u adesenin yapılmakta oldu
ğu cam kitlesinde en küçük 

b. pUrilz yahut mini mini bir hava 
ır , k b"' .. 

kabarcılı kaldı mı, artı ut~n.gay-
retler ve masraflar bota gıttı de-

mıı ıenedenberi tetkikler yapıl - ce bulutları hatırlatan beyaz yol, Etrafımdaki halka daraldı, küçük 
maktadır. O zamandanberi Merih ü- yUz milyardan fazla yıldızın bir a- el çantaları açıldı, dudaklar biraz 
zerindeki insanlar tarafından yapıl- raya gelerek tetkil ettiii bir yıldız- daha kızartıldı, mini mini burunlar 
mıı olması ihtimali ileri sürülen lar topluluğudur. Bugün teleskop- pudralandı, 
kanallar, su yolları görülmektedir. lar, bu saman yolundaki yıldıılann - Güzel bulmuyor musunuz? 
Fakat hali, bunların tabiat iti mi, ancak bir milyar kadarını göstere- - Hariku!Ade? 

r ............. Ortoda ................ 

1 .... ~~~~~ ... ~~~.~.~ .... ~.~~! .. .. 

- Netice? 
- Netice, cemiyetlerde istihsal 

vasıtaları değiıtikçe, insanların bi· 
ribirleriyle münasebetleri de deği • 
ıiyor, evlilik her cemiyette batka 
tekiller alıyor .... 

mektir. yoksa hakikaten insan eseri mi ol· biliyor. Yeni amerikan teleskopu Ciddi konuşmuyorsunuz, diye 
duğu malftm değildir. İşte bu mu- ile bet milyar sayılabileceti tahmin darıldılar. 

- Sosyologlara sormalı. içlerinden ıarııın kü~ük yapılı, 
kulaktan talana büyük gl>zlUklil bir 
kız, suratını astı, siz, dedi . 

Adese imalinde sonderece dik -
'lcat, itina ve ince heup lazımdır. ...ammayı da Palomar rasatanesi hal- ediliyor. - Türkler eskiden niçin bir kaç 

ledecektir. Merih üzerinde üç bin kadınla evlenirlerdi? 

- Fakat bunun dini bir müsaade 
ile yapıldığını söylüyorlar ... 

- Bir erkeğin bir kaç kadınlan
J......Uaf baldı ~ saı.... 
yonunu.I 

Hele bu kadar büyük bir adese için, 
eriyen ve kalıba döktilen cam kitle

~wa si, tam iki sene beklemeden adese i-

... Sonra, bu saman yolunu teıkil e-kilometre uzunluiunda do&ru hat- _ a..:.!""'1YJ•JI_ ... s ,,._,,. _ 
be den yıldıdardan uakta dalıa ne ka- '.ldi'a.mttrdtm. ~ .. 

~ar;ış~e;k~li~n;d:.e;.g~ö:lg~e~l~i:b~ir~k~ana~~l~ı;e~-~~dar~~ı::::!':?~~u~~l~~~~~~~--::-..~::ft~1:mırtl~Slnmffdf? 
- o halde teoloclara sorunuz r _....,... ..................... , 
GfJçebe n drutcl knfmlerln ev-

~-Wilme+.!.!! sen.!.._içinde so~r. 
sonra, sıra dUrbincilere geılr. Bun
lar, bu adese için lazım olan mu • 

haddeplik veya muakkarlık derecele 
rini tesbit ederek ona göre imal şe
killeri dütilnürler. Bunun içi? de 
üstün bir teknik lazımdır. Yenı a -
desenin tam paraboloide (şibih katı 

kesi vardır. 
an eyet llimlerinden doğru uzayıp ıidiyor mu? Şimdi el- - Nadiren! .. 

Lowell'in iddiasına göre, de mevcut en kudretli teleskoplarla - Niçin? 

lilik münasebetleri hakkında bildik
lerimi söyledim, belki iklim prtla
rının da tesiri vardır, dedim. 

- Asla! Adetler hakkındaki te • 
likkilerin zamana ve mecburiyetle
re göre değittiklerini söylemek ı .. 
ti yorum. 

mük&fi) olması için çalışan prof e
aör Riçey, ve mühendis Golley, is· 
tedikleri ıekildeki bir adesede ha· 
tayı nihayet bir milimetrenin yir -
mi binde birine indinnitlerdir. 
Şamdi Kaliforniya'nın Palomar 

dağı zirvesinde muhteıem bir ilim 
katedralı yükselmekte ve ıimdiye 
kadar insan elinden bu kadar muaz
zamı çıkmamıt olan o muazzam a -
deseyi beklemektedir. 

Palomar dalı ruatanesinin kub
besi 40 metre kutrundadır. Bunun 
ortasında 20 metre yüksekliğinde 

bir beton kUp vardır. Mikibın üze
rine teleskop konacaktır. Adeaeleri 
ve müteferri aletleriyle beraber bu 

HULASA 

Merih üzerinde bulunan bu dilı çiz- boşluklara bakıldığı zaman, tahmin 
giler hakikaten kanaldır. Merih yıl- ve tahayyül ettiğimiz mesafelerde 
dızı gittikçe kurumağa, çoraklaıma- garip garip bir takım ziya karışık-
ğa başlamıştır. Üzerindeki insanlar hkları görülüyor. Bu ziyalar da, hiç 
çok ileri oldukları için Meri~ mü - tUphe yok, bizim saman yolumuz 
hendisleri kuraklığa karıı dunya - gibi saman yoludur. Fakat bunlan 
larını sul~mağa karar vermişlerdir. meydana ~etiren yıldızlar hem bi-
İştc bu düz çizgiler, kanaldır, Me - zimkinden daha çok, hem de pek 
rih yıldızı bu kanallar vasıtasiyle daha uzaktadır. 
sulanmaktadır. , Yalnız ıurası ma1Qm lı:i, bu niha -

Fakat beri yanda Avrupa heyet l- yetsiz botluiun öte taraflarında 
!imleri ise, bunun bir hayal oldufu- bulunan saman yollarının en uza • 
nu iddia ediyorlar. !ıte bunu da tından kopan ziya huzmeleri bizim 

gösterecek olan yeni adesedir. küremize, saniyede 300.000 kilomet-
re hızla geldikleri halde, ancak 250 

Bundan batk•, bu kuvet~~ a~eae milyon senede gelebilecektir. Elde 
sayesinde Müşteri yıldızı uzerınde mevcut aletler bunu iÖ•termekte -
de semereli tetkikler yapılacaktır. dir. 
Müıteri kursu üzerinde görillen 
büyük lekenin mahiyeti de. ant~ıı -
lacaktır. Müşteri yıldızı Uzerınde 
büyilk bir leke vardır. Bu leke bazı 
seneler meydana çıkar, bazı seneler 
kaybolur. 

Palomar rasadanesinin yeni teles· 
kopundan beklenen ıey, maıamu -
muz olan cihanın hudutlannı biraz 
daha geniıletmesidir. 

Pıris - Midi 

(Bllyilk hırpten ıonra Uk paıkal7e ıecesl, beı renç, Antla· 
van, kardeıi jilber, arkada11 Dominik Heriyo, Mariyan v_e 
Solınj Senkler iıminde iki ıenc; kızla beraber 11kınt1h bır 
suareden kaçıyorlar ve receyl kır!ar i~inde kar~olmuı bir 
otelde 1~iri7orlar. Antuvan, Marıyan la, Domınık de So • 
lanj'la beraber eileniyorlar. Jilber yalnızdır. Nihayet ıa • 
bıh oluyor ,.. hepsi Parise dönm.elı: mecburiye~in~e oldu.lı:
larını hi11ediyorlar. Aradan haylı zam~n ~e~mı~tır. Mırı -
yan, Antuvan'ı aevmiye baıtımııtır. Şımdı ıklsı de Antu • 
vın'ın İl-Sen-Lui'deki apartmanındadırlır.) o y o B K A s. 

Kollejin Jirektörü Mr•. Dr. Bravn 

K R o M A N 1 

- Dahiyane bir butuı defi!, b· 
laklarımıa böyle ıeyler dinlemek• 
ten yoruldu. 

- Çok miiteesairim, fakat heni 
konupnak için sia zorladınız. 

Arkaaaıları, sen can aıkıyoRua 
Bethe diye küçük aanpı uarladı
lar. 

- Biz Mr. Atay'la daha dddt ll.Jlt 
ler lconutmak istiyoruz. 

- Mesell! 
- Mesel! kadınlarının! .. Harem-

den nasıl s;ıktılar, hayatınıza naal 
karııtılar, yadırgamadılar mı? 

Tam anlatacağım sır• eveti. 
dediler; 

- Suna cevap veriniz, haremden 
çıkan kadın ne oldu? 

Hikayeyi biraz defiıtirerelı:, N.,. 
rettin Hoca•ya sonnuılır, dedim; 

- Yeni ay çıktı, eski ay ne oldaP 
Kahkahalar, alkıılar, hareketler .. 

(Sonu 6 ıncı sayl•d•) 

- ----------

Mariyan -.ihayet, Solanj'm çok iyi bildiii ıu 
il • Sen - Lui'deki apartmıanı ıönnüttü. Bunu ne 
kadar çok ihtirasla merak ediyordu. 

Yaun: irine Nemirov•lıi -10- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK. 

Ve hatta uzun müddet ıüzellepnjyecek ... Diler 
hatan kızlar ıibi küçük bir afacanı Zeki mi? Fa
kat yirmi yaımda her ıenç kızda lriiltiiriia yerini 
hitan bu civelek halleriyle bunu naaal bibneli? 
insana baflıyan, gÜzel ince taraflan var. Bu inkar 
edilmez. Tatlı berrak, fakat henüz katiyetle yeri.,. 
memit bir sesi var. Gülerken çocuk aesi bazı saman• 
larda da kadm seail,, Hem dütünüyor hem de ona 
dotru yaslanıyordu. Elleriyle okpmak iatecli. Fa• 
kat bu esnada ıenç kız o kadar tuhaf o kadar kan
tık bir aesle baiardı ve homurdandı ki, o, bma
büabütün ıaribine ıitmifti. Hayret içinde, sülenk 
tekrar tekrar dütünmeie batladı: "lıte, itte kadm 
olunca Mai böyle çıkacak. Benim Mvdiiim ıibi tok 
tatlı kadın Mai ... lıte bir kaç aaattenberi ı.c.m si
den ıenç luz ••• Fakat istenem bir çe,rekte met .... 
aim olur. Ama sevmek mi?- Yalan .c;ylemedea oaa 
naaıl, Mnİ Mvİyorum, cliyebiJirim 7" 

Antuvan eaki ve büyük bir evin en iist katında 
oturuyordu. Salon, hem bir hole hem de bir atelye
ye benziyordu. Cenitlilinden çok uzunluiu vardı. 
Her iki ucunda da birer pencere bulunuyordu. Bu 
pencerelerden biriai bir töminenin üatünde idi, di· 
ğeri kırmızı bir kanape ile yan yanya kapanınıttı· 
Dıvarlar, aoluk yetil renıe boyanmııtı. Bunların il· 
zerinde zenci çehrelerinden süaler vardı. Eıyalar, 
mat, külrenıi adeta poclösüede benziyen bir kadife 
il• kaplanmıftı. Yalnız kanape ile üç mavi iskemle 
müsteana idi. Oda hiç de iyi 111tılmamııtı. Bir iki ye
rinden aıcak hava cereyanı ıeçirtilmitti o kadar. 
Mariyan ricudunda bir ürpenne hi11etti. Bu odada 
hiç bir feY botun• ıitmemitti. Soiuktan ıikayet e
derek mantosunu üzerinden çıkarmamak iatedi. 

Ant•van çocuklujundaki halvet sibi aıcak sa
lonlara kartı adeta bir kin hiuederek: 

- Ne yapayım, ben böyle bmı ıibi odalarda 
~ ...... 1rtaa ......... , dedi. 

- Bunu evin ilk aahibi yaptınmf. Bu aparta• 
man aarbot bir amerikalı tarafından tansim edil
miı ve boyatılmıı. Sonra amerikala da bundan bir 
zene evel bir akıl haatabfmdan ölmÜfl Dominik, e
ğer bunlardan birisini bozacak olunak, bu herifin 
ruhu ıelip bizi muazzep eder. Sarhoı hir adamın 
ruhundan daha büyiik intikamcı feY yoktur, diyor. 
O, amerikalınm eski yatak oclaamda yatıyor. Bun· 
dan daha sarip bir rüya ıörmenin imkim var mı? 
Fakat dünya bir tarafta, eıyalar bir tarafta. Bun• 
)ardan hiç biriainin yerini asla deiittir ...... ı 

- Ve siz de bu evde rahatmua ö7le mi 7 
Antu•an kartıbk olarak: 
- Bayılıyorum bu e•e 1 dedi. 
Bir müddetten heri aralarındaki mahaYde hlrl· 

birlerinin dalma basar f8kilde dnam ediyordu. An
.,..aa ayni tonla aordu: 

- Bu mantoya claha çakarmıyKak mıunn? 

- 5-e Wr saran - Yar? 

- Yok canım •• Biliyor mu.unuz ben viaki içme
sini iyi bilirim. 

Antu•anı 

- Siz daha çok teYleri iyi biliyonunuz 1 diye 
mınldandı, sonra ona ıitenin bulunduiu dolabı 
sösterdi. Mariyan bir yudum içti, kadehi bıraktı ve 
sonra tekrar Antuvan'm yanma geldi. Antuvan ka· 
nap~nin üzerine çıkmıı, kollannı kavuıturmuı, 
aeaaaz sedasız ona bakıyordu. Nihayet dedi ki: 

- Cel buraya! ••• 
Mariyan İtaat etti. Onun yanma uzandL Elleri 

buz gibi idi. Antuvan bu elleri aldı, kendisine dotru 
çekti. Gözleri kapalı idi. Bir tek kelime MJ'lemiyor· 
du. Elleri ıölsünün üzerinde sıktı. 

ilk defa konutan deiilae bile, ilk defa içini ç• 
ken Mariyan oldu. Bu öyle bir iç çekitti ki ıstıraplı 
bir ıikiyete benziyordu. Fakat Mariyan kendini tu
t•na•mııb ve hatti neden höyle J'•Pbiam _......... 
keneli k-dw ele affed.H7ecelr.th 

Sonra 1a7et yavaf bir sesle: 
- Hayır, dedi, sizi MVJDiyonan. 
Sonra Nilrol'un bir cümlesini hatırladı ve Uave 

etti: 
- Ben .. vm .. ini bilmiyorum. 
Onun kencmiae bu kadar kolaylıkla ram o-. 

una ratmea, " belki de bu kolaylıktan dolaya, ona 
ez17et etmek ba aaretle onda hiç unutUD17acafa hlr 
iz ltir hatıra harakmak ihtiyacını duyuyordL Keneli 
keadiaine diyordu ki "C...W için ben çok ıeç kal
dm. Hattl 8"Silil.-i a,.klan olm••lf oba bile, 
doln li7lemit .... wı ...... 



_,_ 

Mihver dostlar1nın birbirlerine dostluğu .. ... 

TiROL'DE 
ita/Yanlar Al an 
ahaliyi çıkanyor ! 

İlalya'nın verdlll karar bl m ılakıda 
biiJlk bir memnunlyelslzllk ır~ndırdı 

(Bqı 1 inci sayfada) 

Uyenln ...Uce yapılmuını ve bunua 
için de bütün ecnebt milpbitlerin e • 
Yelden uakl•ftınlmuım iatemit ol • 
_.. mtlmkündür. 

(Deyli Herald) guetetinin diplo -
.-dk mabüıiri ayın Jrmıaati iabar et
mekte ve İtalya htlkUmeti tarafından 
verilen kararın tatbiki eanaaında bazı 
acıklı aalmeler cereyan edeceğini bel
ki de bn cl61riilecelini tahmin eyle
mektedir. 

Dilnk8 ltalyan tebJiğinde bu mınta
kacla otuna ecnebilerin cuuıluk yap
taldan sikredilmekte idi. 

Al ..... w,u;ı.,; mahvemet• 
Aaaltııtı,.,.,_ 

(DeyH Herald) ıueteai teblllde 
'9biı mevzuu olan ltalyan giali poU. 
tetlrilitının ilD&dlarını muhik ıa.te • 
recek mahiyette bu mıntakada bir tev
kif hlditeli ftya diler bir vaka cere -
yan ettiiine dair ingilb makamlarına 
fimdiye kadar bir haber ıeı..411W 
kavdeylemektedir. 

Niyuz Kronikl gueteıinin Bolzano
daki huıusf muhabiri, İtalya hüküme
ti taraf andan verilen kararın bu mın -
takada büyük bir memnuniyetıizlik 
doğurduğunu haber vermekte ve fÖY· 
le yazmaktadır : 
"Şehirlerde bu plb bir dereceye 

kadar tat~ik edilebilirse de dağlarda
ki alman köylüleri mukavemete hazır
lanmaktadırlar.,, 

Almanya Brenner'i İf•al mi 
edecelı? 

Parla, 13 LL - Yukarı Adige meae· 
leal hakkında tehirlerde bulunan O -
manite pzeteai diyor ki : 

.. Almanya büzat Brenner'in itgali
ni temin etmek iıtiyor. Alman kıta • 
lan ve ımhemeli daha fimdiden ıön -
derilmiye Mft.nauıtır. Roma ve Ber· 
lln aimamdm1anmn hiddetine rağmen 
bu balrilratlan ecnebiler meydana çı -
bnmflardar . ., 

Koadlniat paeteai ıeçen buiranda 
iki ..... fırkMmın ltalyan toprak -
lanu ~lfal tarih etmekte -.. 

Kont Ciano'nan bıiiiJn Franko'ya 

iktisadı ve siyası bir 
anlaşma projesi 

teodi etm i ihtimali var 
Fransız - lapan)'ol hadaila, 13 a.a. -ıtua." l,i 1-ir lraJDaktan 

alman maltmata ıöre, Ciano dün Frulıao',. _.,.. iç " cbt po
lidbM hakkmda ama l•hat vermit ve Jeai ~ ~ 
mf politikunun iltikameti hakkmda sarih maltbnat ittemlftlr. '· 

ULUS 14 - 7. 1939 

Endiıeli 
haberler 

(B•ı• ı. inci aylada) 
alarak, sadece Dansiı'in ilhakı
m temin etmek mekaadmı mı 
güdüyor? 

Almanya Kruvazörlerinin 

sayısını arttı rmadıOı için 
lleYJork •ekllplırı 

( Bafı 5 ıncı aylada) 
- Çabuk a8yleyiniz hoca ne cıp • 

vap vermiı? .. 
- Kırpdılar yıldız yaptılar cle

mit·· 

Totaliter cephenin tecavüz ıiı
temi, her davayı tek bqına or
taya atmak, ve yalnız onun üze • 1 
rinde büyük tehlike çanını çala
rak Avrupa milletlerine aynı ıu
ali sordurmaktır: bu mnele harp 
çıkarmaja değer mi? 

Büyük Britanya giriştiği 
teahhütleri bozmıyacak 
Londra, 13 a.a. - Avam Kamarasında amele partisi mebualarmdan 

foletcher, Almanya'nın İngiliz kruvazörlerinden daha kuvetli gemiler in
"' etmesi iizerine İngiltere hükümctiliin 8 pusluk toplarla mücehhez 
kruvazörler inta etmek müsaadeaini almak üzere Fransa ve Amerika 
hükümetleri nezdinde teıebbüste bulunup bulunmadığını sormuıtur : 

- Mükemmel, parlak bir cevap. 
Küçük not defterleri çıktı, Naı • 

rettin hocanın tahrif edilmit hika· 
yeıi yazıldı. 

- Şimdi kadınlanrun anlatınız, 
onları hayatınıza karıttırdıktan ton· 
ra hiç kııkanmıyor muıunuz? Türk· 
ler çok kıskanç olurlar diyorlar 
doğru mu? 

- Herkeıi bilmem ama, ben kı.;
kanırım. Habetiatan için, Anf luı için, 

Südetler için, Çekiıtan için, Ar • 
navutluk için böyle olmuttur. 
Dauziı için de böyle olmaktadır. 
Fakat yekWıu, büyük bir harbin 
kazançlarmı toplamıp benzi
yor! 

Bugünkü neıriyata balulıraa 
öyle zannedilir ki eter Damiı 
meıeleıi halledilecek olursa, 
milletler boiazlqmaktan kurtu. 
lacaklar, az çok devamlı bir ıü
kGn havaıına kaVUf&Caklardır. 
Halbuki kartı taraftaki daimi 
ıeferberlik ve hareket cihazınm 
bir tek viduı bile ıevıemiyece • 
iine 9üphe yoktur. Yalnız teca • 
vüz iıtikameti deiiıecek, telkin
ler, tahrikler ve tertipler bqka 
bir nokta üstüne tekıif edilecek
tir. 
Münaka9ayı ve tahlili münfe • 

rit meselelerin muhakemesi ü1-
tünden kaldırıp , prenıip aynh
iı üzerine ıevketmek lizımdır. 
Tecavüz ve emrivaki hareketini, 
hatta en ehemiyetıiz bir vesile 
ile, kartılamak 11ruı ve imkanı 
ıelmit midir, ıelmemit midir? 
Yoksa pek malUındur ki her mu
vaff akiyet. tecavüz ve emrivaki 
ihtirasını doyurmaz, ancak beı • 
ler ve ittahlandırır. 

Shake are. cevaben demittir ki : - Kıskanır mııınız? 
··- 193~ tarihli itilifname mucibin- - Evet, siz k11kanmu mıaınız? 

ce alman kruvazör terini azamt 5-8 puı ı• NGI• LJERE'DE - Aıla 1 
çapında toplarla techiz etmek hakkı - - Demek ıu aevginui bir batka-
nı malik bulıanuyorlardı. Bu uami 11 ile paylawmıya razı olabilirsiniz? 
haddin tecavüz edildiğine dair malQ - Mühimmat nezaretine - Paylapam, ayrılırım. 
mat almadım. Binaenaleyh Fransa ve Söylemek istedikleri teYi anlama-
Amerika ile giriıtiğimiz teahhUtleri mazlıktan geldim. 
bozmak için hiç bir aebep görmUyo - 1 j j 000 000 - Ya ayrılamayacak kadar ıevi • 
rum. Halihazırda alınan kruvazörleri - ff. • yorsanız .. Mesel&; ıis bir amerika • 
ııin adedi deniz muahedeıi imza edil- hıınız, Amerika'yı aeviyonunuz, bir 
diti zamana ni•bet1e artmıı değildir... Hava kuvetlerine batka devıetin de Amerika'da gözil 

Japonya'n~n vaziyeti var, onu ıizden ya bütün bütün al. 
Amele partiıi mebuılarından Alex-

40 000 00 
mak, yahut •izinle paylatmak iıti • 

andr, Japonyada kruvazör inpatma O yor. ne yapanınız, memleketi bıra-
dair dolaıan bazı haberlere telmih et- • • kır cider miıiniz? 
mit ve Shakeapeare mebusa ıu cevabı s ı • Bahai deiiftirdiler. 
vermittir : te r 1 n g - Diinya va.iyeti çok kantık. 

.. _ Bu ıınıf gemilerin inıaatında Her türlü felaketler, insanın ur • 
bir uman görülen rekabet ortadan tında tabM111ı1tll edilmez 11tıraplar 
kalkmıt ve bu hal allkadar memleket- Munzam tQhsisat ! halinde cittikçe çotalıyor. Siz in • 
ler için pek faydalı olmuıtur. Sehabet sanların bu afır yiikiln altından na-
muahedesini tatbik ve lmıvuör inp- (Baıı ı inci aT,lada) 111 kurtulabileceiini annediyonu· 
atındaki sükuneti ihlAl etmek için or- nuz? 
tada pek mühim ıebepler mevcut olma Hava kuvetlerine aynlaa 40 mil- - Bir giln Nasrettin hoca yolda 
hdır.,, yondan 39 u gene bir istikru ile te- ıırtındaki odun yükü ateı alımı bir 

Shakeapeare ıu sözleri ilive etmit- min edilecektir. eıete rutlamıı ... 
tir : Bu yeni tahıi•t ile bu aene !Wva Çılıınca kahkahalar, etek mi .. Za· 

.. _ Almanya bükUmeti, muahede _ kuvetleri için ayrılan paranın yekClnu valb eıek kim bilir ne kadar kork· 
nin enafa ait hadlerini kabul etmek 250 milyon ıterling'e balil olmakta· mutdur. İçlerinde ağlamaya hazır· 
iıtedilıni bildirmittir. Bu, 8 pusluk dır. lananlar bile vardı. Suaunua bitire-
kruvuör inpatındaki deniz mütare . ı T -:ıyyare İllfaafı aürafle ilerliyor yim dedim. Suıtular, 
kesinin devam etmesi demektir.,, - Etek yarı korkudan, yarı can 
Uzalı Şarlı'talıi insiliz liloau Londra, ~3 a.a. - Yeni bavacılık açıandan alabildiğine koıuyormuf. 
Londra, 13 LL _Avam Kama •. n nMam tahsıaatı hakkında aalWyet- Hoca bakmıt yardım imkinaız, eıe· 

da beyanatta bulunan lmirall"k =n· li makamlardan verilen tafail&ta cöre, ğe batsrmıı. aldın varsa demit. ait 
mının parllmento ve maliye ~Uatep _ kırk. ~ilyon inplis lirıbk bu yeni kendini dereye at 1 
rı Shakeapeare, Çin ıularında bulunan kredı?ın iatenmetine 1ebep, bir taraf- Sert, kısa kahkahalar. Koyu kır • 
incili% zırhlılarının her tene tarkf tan bır D:rp malzemesi nenretf ku- .mızı uçlu milli mini elleriyle biri • 
Holanda Hindiıtanının limanlarını rul~aı, dığer taraftan da tayyare in- birlerinin ağızlarını kapattılar. 
zixaret edeceklerini bildirmittir. patirun tahminlerden pek ~abuk ya· - Suaun da 10Dunu dinliyelim.. 
/,..Uiz ya maneoralanna 50 pıfmakta bulunmaııdır. Mesell. bir - Hep1i bu kadar, eonu yok kir 

.em• · .:-~L _J lı bombardıman tayyare fıbrika11, ken • - Yok mu? Bu aırtlarındaki yük 
1 lfunur -ece di . ·ı i . '--f al h r 1 . 1 b" 

Almanya niçin müzakere et • 
mi yor? Danziı meıelesine, konu· 
prak, herhanıi bir tesviye tarzı 
bulmak mümkün olmadıjından 
mı? Biz bu kanaatte detiliz: bil
akiı böyle bir müzakere maaaıı 
bqında hiç olmazsa Polonya ile 
Almanya an.undaki büttin ihti- Londra, 13 LL _ iyi malClmat alan .. ııne .verı ~n. procramı, y rmı 1111 ta ev a ıne ge en ınaan ara ır fCY 

mahf"ll 'h · f'Jod 
1 

ı...; once bıtirmıttir. .tavsiye edin, cidden bu in11nlara 

•·illll~M 
1 er 1 tıyat 1 an ya nıs 50 .._.. Hindiıtan kuvetleri hal't!"Ohimı:1· •L&nıliye ~?. 

~!tllll~t--~~llllilılrtilllli"i"~i~ı ...... ____ _ ce tır. ugun u vazıye , a • i'1 
Buna binaen bu mülikatlar adece ziyade, diler bütüa meeefeleri . ... una binaen Çemberleyn'in bahaet· 

'1r iltipre konferanu mahiyetini ta- lng·ııı•z tayyareler•I muallakta bırakarak, Danstı'! tıgı 130 j"emi yalnız N0evyork'taki ge· lzmir'deki Use ask 
kamplar1ndo çahımalar • tmaktadu' k mak · tak. _..ı •ı..1• .ır.: Çid .. 'ftdrlk edecelderdır. 

• azan ıayesı ıp eaı a••·· u -~-~ ·1a • il d 
Yana Clano'nun l'Nnko'ya bir lk • ni ıöeteriyor. m•.v~nıa ı ti7at •em er e 
~· ~ belki de bir uyut ev:;',.. (Bqı ı. inci aylada) y anlq veya dotnı, bllf veıa bala~ 
pr:oJeleriain ana hatlarım t etme- MJJll 1 .... Jaailtert Uzerinde eveıa hakild IMittin t. clial _.__1 Bapekil buctin öğleden tonra a· 
" muhtemel bulunmaktadır. aBllMat ~ .. pce UÇUfları ya- - • n er _,... • Y9ID bmaruında yaptığı beyanatta 

N• !talyanlar ne de tıpanyollar hiç pecütardır. deki --ketin &d~ .aat 8Mt denla ve tayyare filolarının ağuıtoa 
oımaAa pdilik bir aıkert anlqma lapU. ta,,are filoları, Jfranaa ü _ arlbiıaı anlat~or. B'! ~-':!-Yar: ve eylCll aylarındaki kombine manev
taaJdn•na inanmıyorlar. Her halde ve nrinde yapacaklan açqlarda hiç ye- 11D ~ıa, öyle ıoruDUJOI' kı ~alarından Azami istifade temin etmek 
~iano'nun yapcaiı teklifler ne olursa n huMden andlttllf iıtikametlere hemen bır harekete inkıllp ede- ve filonun mtieMirliii dereceaini art-
ola1an, fimdilik bir anlqma ima edil- dojnı Mferler ,.,_aklarcbr. cejiae tüphe olmıJan lrad bra;. ~rmak ~in ihtiyat ıemilerin de bu 
mlyecekdr. Sadece iki devlet adamı • !:d lann tehlikeli mücadel•ÜNt pis. manevralara ittirlk edecetini bildir-
mn t:abcllt edecekleri tetkik ııaball ti· U1111 J.- m..,,.,Uı oloı:alı latlJOl'UL mittir. }Wıevralar timdiden blltlln 
serinde bu yaa diplomatlar çalıpcak • Loatim. d u. _ .. ltar,, eteli· F. R. AT AY Akdeniz ftloaunu ihtiva etmektedi~. 
tardır. lıpanyollar kendilerine yapı· illa bllcUrcll&IM &&re 18 J ha BqvekiJ ihtiyat fito gemflerinın 
lacak teklifleri teferriiatlyle tetkik et- ft1 Pnmia Akd . ~ ." 9/8 tarlhlnde Weymouth'da kırahn 
meden 8nce kati hiç bir teY yapılmı. ·~,..,,,,:.için ::zpıa:r:: ı·sıanbul Parfl wLı•uı 8ntınde geçit yapacaklarını illve ey-
~r. mlaofwkta41 .. ,. ... lemiıtir. 

Bqiin 7Mİ bir miilalıat Blras ..:.·içinde ,apılacak olan İstanbul. 13 (Telefonla) - C.ILP. 
)'Clllll.ocalı liıu 1lt1lt -ında katedilecek meaa- nin lıtanbul mıntakua llUfettip B. 

Sa Sebastien, 13 a.a. - Ciano'nua fema JÜ8D113200 kilometredir. Uç~ Tevfik Fikret Sılay baCOn de parti· 
yarın Pranko ile yeni bir mUWratta .. 1tin pUOt " sair milrettebat ittir&k deki çabflll&]anba ..._ ttmlttfr · 
bulunacala bildirilmektedir. Bu mili&- edicektlr. Kendlılyle cfJl'lfen psetecllen B. 
kat aabahleyin Ayete urayıncJa ,apı- Sılay clemiftlr ki: 
lacaktır. lnılf& ••nel hrma7 reiai .. _ lıtanbul Parti tefklllbmn p· 

Bu aon 18rUf1Deden 10nra reaml bir Parlt e •eldi yet kuvetli ellerde buluadupnu ve 
teblil nqredilecektir. p ı. •--= iyi idare edildiiini IÖyliyebiHrm. • ---L.:..• 1 _ı.:..ı • · ar-. 13 a.a. - ~ıılı.1 orduıu er . 

rraıuaı nan c.-&ııpef'I LA- harbi i i G ra1 Go dü Parti arkadatları•n benıal de mClnev ., __ • •.;..__....__ 
13 

a.a. _ P-'-- -..ı ye re ı ene. rt.. n r-
- __ .. "' ır....v •k- t il p imi lr ver bir muhit içinde ,etltmlt ...at· 

harp ~---..ııı v-di• ve Sevilla ile -..- ayyare e arıu ıe ıt · - - • M··--ıı b 14 ba tır. Kendileriyle tefriki mesai etmek-bi rtt llar mal . . i bq1ı .._. ey yarın temmw: yramı 

Ulıter büyük 
Britanya' dan 

ayrılmıyacak 

Şimalt lrlanda 

Franııs Bttyak Elçiai 
Paris'ten döndü 

İstanbul, 13 (Telefonla) - ilen • 
nen memleketinde bulunmakta olan 
Franaa'nın Ankara Bilytlk Elçisi a. 
Mauicli bu aabah tayyare ile Parla'· 
ten lttan~l'• ıelmlttlr. 

BH•ıffık kı

lllöındı ı. Runelt 

kongreye mesıJ göaderec .. 
Vaıington, 13 LL - Tatil devresi 

batlamadan evel bitaraflık kanunu me 
ıeleıi hakkında kararını vermeıi için 
Ruzvelt'in koncreye bir meaaj gönde· 
receti bildirilmektedir. 

Söylendiğine göre meaajda timdi 
ki bitaraflık kanununun meriyette kal 
D1l.l1 keyfiyetinin doturacaıı vahim 
neticelere ipret edilecek ve bu kanun 
ile hükümetin kolları bağ'antnıl oldu
iu tebartia ettirilecektir. 

İzmir, 13 a.L - t..mir'deld mubte • 
Uf liıelerin aıkert kampları bllytlk 
bir intizam içinde çalıtmalarma de· 
vam etmektedir. Gençlerin ulatrlik 
hayatına kart• _. .. rdikleri sevgi 
elciden~· Müstahkem mevki 
komutanı tUmceneral Aktui dün bu 
kampları tef tiı etmiı ve gördUğU in • 
tizam ve gayretten mUtevelllt mem
nuniyetini luaa bir hitabe ile ıençlere 
bildirmiıti r. 

IÜ(ÜI DIŞ HHEIUll 
X Prag - Pilıen poliı idareil, ya

hudiledn umumi banyolara ve be.e -
diye yüzme havuzlarına girmeainl 
menetmittir. 

X Norlollc • Virjin - .. Ranıer .. 
tayyare ıemiıinde buıün bir infilak 
vuku bulmuıtur. lnfillk neticeain 'e 
çıkan yangın, üç aaat uiraııldıkt n 
ıonra aôndürülmüttür. 

X Tallin - Alman lmıvu8rll .. Ad· 
miral Hipper" buraya gelmittlr. 4 al• 
man muhribi 15 ile 18 temmu.1 araıın· 
da Rlga'yı ziyaret edecektir. 

k 
x Bud•1Mft• - Aıkert mahkeme, 

8aıs~ıkil1.nin bir nut u Maarif ttQrası lstanbul c:uuıluk cürmünden dolayı 3 Romen'l 

'hr ı e ~ lanzemı· e11 ıç .n aret etca mUıı aebetiyle yapılacak olan aıkeri ten bUytlk bir zevk duyacalım.. 
ı ~ç no .. ~ o ımanı sıy -~ rnmidde buır bulunacaktır. ~ 
mı• ve akpm saat 22 de bütün nazırla- 0-eral ramen Fransa hükilmeti Maliye Velraletinde n burada San. Remo aarayında veri- tarafından llabu1 edil kt" 
Je~e~ olan pJa ziyaretine devet eyle. sep incilia aakeri ::: ij~;~den ton-
IDlftir. ra Dieppede karaya çıkarak saat ıs.ıs 

te Parite' ıebniı ve Paria'in aıkerl 
İrlanda tetbitçilerine kumandana tarafından lcarııtanmııtır. 

Bu ukerler, yann franaı.1 kıtalariyle 

karp tedbir abnıyor ~~;~ii~~e ceçit reamine •ıtirö edecek· 

Londrı, 13 .... - Öğrenildltine es
re. dahiliye nuırı Sir Samuel Hor'a 
ıuıkntler tertip eden İrlandalı tet • 
hitçilerin tenkilini kolayl .. tırmak i
çin ı»ali• baaull aelihiyetler veril
mesine dair ıelecek bşfta parlimen· 
toVll bir kanun liyihaaı tevdi edile
cektir. 

lsviçre'de Nazilerin 

İngiltere battliye nann B. Hore -
Beliıha ve tnaHtere havacılık genel 
kurmay baflranı general Newall, 14 
temmua bayramına huır t)ulunmak tı
zere ötl• vakti tayyare Ut Londradan 
baray celmitlerdir. 

Domin70nlorda mecburi 
aahrlilı laiznteti 

Parla, 13 a.L - Siyasi franaız mah· 
fillerinde söylendiğine ıöre Londra 
bllı:lwtt. dominyonlara müracaat e-

muhakemesi bitti --w memleketlerdeki beyaa ırka 
memup lılUDa lnciıtere'de oldup 

Zurih. 13 a.a. - Naayonal to1yalist- al-' aııecbart llbelik biametine tlbi 
lerın muhakeıneai bitmittir. BUtiin ıuç tutulmuam iltb'ecıektiı. 

~ 4._.ne alır hapse mahkam etmittir. 
• ti • 1 Loadıa, IS U. - Uı.terln ıiyal 1 X Trablus - f kinci İtalyan deniz 

J81U yın er -.nr 1*"'91rldlJll o!Q .. Oranıe • delege eri geliyor filosuna menıup 14 cemi Trtblua'a 
Yeni tetkil olunan Temyi.1 komi• ment,, ID aeaellk bayramı mtınuebe. celmittir. 

yonu rei~iline btanbul defterdarı B. tifle dün Down Kontlupnda kain lıtanbul, l3 (Telefonla) - Ankara- X Londra - imza edilen bir ltillf 
B. Kbım Gilrkay, lıtanbul defter. Bancorda bir nutuk eöyliyen tim&H da 17 temmuzda toplanacak olan mu- ile Yunaniıtan'a iki milyon ıterlinı· 
darlılına eski tablllAt müdtırü Ş. • İrlanda bqvekili Lord Craigavon, de rif ıuraaına divet edilen İltanbuJ ma • ilk bir kredi açılmııtır. Yunaniıtan, 
fik, Temyiz komlıyonu balıklarına Valera tarafından ileri iUrltlen tale}>- arif müdürü B. Tevfik Kut ve umumi bu kredi ile lnpltere'den qya ala· 
d8rdtincü umumi mtlfetttıllk mali leri bir "ktlmıblık,, olarü taftif ettik müf ettiıler ve mütebau11 olarak dl • caktı 
miipviri Hayrettin Talut, eikl ha- ten toma demiftir .ı: vet edilenler buciln Ankaraya gitti· X ~tokbolm - Bahriye idaresinin 
dan Tallt Sönmez. altı numaralı ka • .. _ Ulaten dokunmayınız, lnıilu ler, Univerıite rektörü ve dekanları da talebi berine, büktlmet yeni dört de
zanç temyia komisyonu reisi Huan· •yrapun daiım Ulıter Userinde dal- pazar cUntı Ankara'ya hareket ede • niaaltı ıaniu inpaına mtilaade et • 
liutfi,. Konya viliyet idare beyeti &· plannw11 için IOD nıf.Uaılse kadar ceklerdir. mittir. 
suandan Rasim Kayhbal, biaa te_m • mtlcadele edecelb. Biz daima menıup x Tanca - Meknet civarında bir· 
yia komiıyonu ha vekili Emin Ala- olmakla iftihar ettilhDU bGytlk im - lstanbul rasathanesi kaç giin evet çalılar ateı almıı ft yan 
aıet, eski temyi,s komlıyon• reiıl U- paritodup vatandqı olarak kalmak gın 10 kilometre w:unlupnda bir me 
tif, kazanç temyia komiıyonu hum· iatltotu- b k d . aafeyi kaplıyarak yerliler~ alt mühim 
dan Ali Cemal, l1tanbul birinci cen Beyaelmllel vasiyetten babMden ir zelzele ay etti miktarda hububatı tahrip etmittir. 
dairesi eski "hl F.Mt terfian" nak· tı.rRldl, "'118 4-lfdr: Yancın eanuında 12 ıi kadın olmak 
len tayfa edilmltlerdlr. •- a.,..ımu.ı aW-,alann mu- İatanbul. 13 a.a. - Dtln aaat 16 yı bere 17 kiti &lmUftfh'. 

bayyete.ln• ç.._ talepler hinde 20 dakika 52 aaniye pçe tlddetlice bir x ICablr• _. AWradar mahfiller, 
t __ - .! __ ,e alb 1em• dallM boyan mu elecelb1 lnaUia mil Hbele kaydedilmiftir llerkes U•tl • Mwr hillrilmetinin lqiltere'den bir 
azımr-. Jeti \a taale bualn alenen, bayu, dl . ntın lıtanbuldan 280 kilometre ....... iıtlkru aktetmek wtecllğine dair ve-

• ,. cnap 9'1'1Dittir. ~. her an çıka- fede bulunduiu tahmin edilmektedir. dlen haberi tekzip etmektedirler. 
lular nuyonal ao1yaliat olduklannı 

ikrar etmitltr fakat muum oldukta -
nm tByJlyenlr tftiçreye lrarfl .. .., 
penerlilrledai .., " ..... 

Otobüs daha 8elcli ~· Diktatlrler eter İqlltere'nin , X Sof ya - Bet ıtırı ıUren bir top-
KM eWDip -... kati kararım a111D1ımtlar ile uyn • Urla da atbele lantıdan IOftl'&, dokuzuncu Yunak o-

. hmlr, 13 a.a. - leJedi1fllla AYııt· ~ 8CI ~ ~de ~lat • yunları dün akpm neticelenmi•"lr• 
.-.Kdlil!.ta Wye- pa'Ja ....-1aclıtı 17 _.._ l1ti.. .. Wtr, U u. - Din mt 18/12 ele Son eberablerdecı Mnra, 

._,.~_..:(r-.:.ı:Ml~IWlı 



Beyaz perdeClen çehreler 

Cıaudette Colbert 

ve Eric Frey 

Paris banliyösünden Hollivood'a kadar epey 
yol var. Fakat genç bir fransız kızı, bu uzun 

yolu büyük bir kolaylıkla katetmiş, bununla da kal
mıyarak, Hollivood'a gittikten sonra hüsran ve ha
yal sükutu bulacak yer de, bütün dünyanın hayran
lığını uyandıran yıldızlardan biri olmuştur. Onun 
hayatı, sinema denen acaip dünyanın en hayret ve
rici maceralarından biridir. 

.. 
Bu iki genç ve güzel artist, Ula'nın 
çevirdiği "Fraeulein" adlı filmde oy
namaktadır. Bazı evlerde, mürebbiye 
ile hizmetçi arasında bir yer i~gal e
den ve bizde de Matmazel diye çağrı
lan acayip "mahluk" un hayatım ta•
vir eden bu eğlenceli film, önümüz· 
deki sezon zarfında Türkiyede de 
gösterilecektir. 

Asıl ismi Lily Chauchoin'dır ve Paris civarındaki 
St. Mande'de doğmuştur. Daha üç yaşındeyken, 
dantelalı elbiseleriyle fotoğraf makinesinin karşı -
smda gülümsemeyi öğrenmişti. Günün birinde ba
bası mühim bir karar verdi: Biitün ailesiyle birlikte 
Amerika'ya hicret etti. Lily bir amerikalı kız gibi 
tahsil görmiye başladı. Günden güne büyüyor, gü
zelleşiyordu. Ona sahneye çıkmak fikrini veren, 
İngilizce profesörü oldu. 

• 

Michel Ange, 

~ 

~~ 

'*"' ~ 
'*' ·~~ 
~\· 

Bir Alman firması 

Dahi sanatkarın hayatını 

beyaz perdeye nakledecek 
B ir alman sinema mütehassısı her tarafta ve bilhassa sanat meraklıların· 

ca büyük bir alaka ile karşılanacağı şüphesiz bulunan bir teşebbüse 
girişmittir. Floransah layemcet artist Michel Ange'in eserlerini beyaz per • 
deye nakledecek ve bu vesile ile onun kederli olduğu kadar hareketli haya • 
tını da canlandıracaktır. 

Sanat dünyası bize nadir olarak bu kadar tam ve bu kadar değişik bir deha 
vermiştir. Michel Angesadece bir heykeltraş değil, bir "yaratıcı" idi. Zih • 
ninde daima sanatkarane hayaller dolaşırdı ve o da bunları canlandırırdı. Taş 

onun için ancak bir vasıta idi. 
Bir esere bağlandığı zaman, cezbeye tutulmuş bir dervişi andırırdı. İşi -

ne ihtirasla sarılır ve ne yiyip içmeyi, ne eğlenmeyi ne de uyumayı düşür • 
dil. Yorulma bilmeden, gece gündüz çalışır, çalışır, ve taşın, sanatkar elleri· 
nın altında aldığı ahenkli şekillere bir müddet baktıktan sonra taze kuvet 

oularak tekrar işe koyulurdu. 

M ichel Ange Floransa'da doğdu, Daha genç yaşında iken ressamlık ve 
heykeltraşlığa büyük bir istidat gösterdi. Fakat ekseriya vaki olduğu 

gibi, annesi ve babası onun sanatkar, dolayısiyle ''serseri" olmasını isteme · 
dikleri için, çocuklarının bu istidadını körletmek ve onu tutmak istediği 
yoldan vaz geçirmek için her şeyi yapıyorlardı. 

Fakat o sebatla çalışmıya devam etti ve Floransa'da kendine az çok iyi bir 
vaziyet teminine de muvaffak oldu. Şöhreti büyüklerin kulağına kadar eriş· 
mekte gecikmedi. Papa Jules ıı. kendisini Roma'ya çağırtarak büyük bir 
mezar inşasını ona emretti. Michel Ange bu eseri, epey karışık safhalardan 

aonra. çok geç bitirebildi. 

P apa bundan sonra ona. Sixtine kilisesini fresklerle süslemesini er:ı . 
retti. Michel Ange vakıa ressam değildi ama kimseden de yar~ım ıs · 

tenı kııizin derhal işe koyurdu. Sükfıt içinde bir çok seneler çalıştı. Nıhayet, 
insan eliyle yapılmış eserlerin belki de en güzeli olan "Kıyamet günü,, adlı 
tablosunu oraya gelenlere gösterdıği zaman, bütün ağızlardan şu cumle çık· 
tı . 

- Bu adam bir dahidir !... 
Fakat ne yazık ki artistin talii çok defa tersine döndü. Mühim işler al · 

dtğı halde amele bulamadı, salgın hastalıklar yüzünden çalışamadı ve malze
me tedarikinde güçlüklerle karşılaştı. Çok defalar, eserlerini yarım bırakmak 
mecburiyetinde kaldı. O, haşin, birdenbire kızan, sükfitu ve yalnız başına 
yaşamayı seven bir adamdı. 

Bu fikir, onu uykusundan bile etti. Nihayet, 
1923 de Nevyork'ta ilk defa olarak sahneye 

çıktı, ama hiç bir muvaffakiyet kazanamadı. Fa -
kat nihayet tali ona gülümsedi. Norman Foster'le 
oynadığı piyesi beğenildi. o da, rol arkadaşına aşık 
oldu. Ailesi muhalif olduğu için iki genç 1926 da 
gizlice evlendiler. 

Yüzü gittikçe güzelleşiyor, inceliyor ve ifadeli 
bir hal alıyordu. Sinemacılar ona alaka gösterdiler 
ve ilk filmini l 928 de cevirdi. Yalnız ona daima cid
di roller veriliyor, hatt~ facialar oynatılıyordu. 1929 
da sinemada büyük bir inkilap oldu: Sesli film .. 
Aynı sene içinde Claudette Colbert, Edward G. 
Robinson'la beraber bir film çevirdi ve çok muvaf
fakiyet kazandı. Yıldızı parlamıya, yükselmiye 
başlamıştı .•. 

1931 de Maurice Şövalye ile birlikte de film 
çevirdi: ''Şen mülazım" da Maurice'in dai -

ma tebessüm etmesi, belki de arkadaşının çok gü • 
zel olu§undan ileri geliyordu. 

1934 de Clark Gable ile birlikte çevirdiği Nev -
york - Miami adlı film sayesinde, bütün dünya o -
nun şen ve mütebessim çehresini tanıdı. 1935 de, 
hayatında mühim bir hadise oldu: kocasından ay -
rılıp Amerika'nın en tanınmış mütehassıslarından 
Dr. Pressmann'la evlendi. 

Şimdi Santa Monica'daki villasında, kocasiyle 
beraber mesut bir hayat sürmekte ve iki film arasın
da, enfes bir peyzaja bakarak yorgunluğunu çıkar
maktadır. 

••••••••••••••••••••• . 
E Gene Ula'nın' 
: 

4
' Fraeulein " . 

filminde, 11enç 
U• ııüs.l alman 

n• af a ır 

po:r.u. Bu film 
alman aahne 
vazıı Erich Va•· 
chneck tarafın· 
elan çevrilmek
tedir. 

_, 

. . "' 

Olga Çekova'nın •on reıimlerinclen biri. Boyunca kız.ı olan kud. 
retli artiıt hala genç ve gü7 · Fakat onda bu gençliği ve güz.elli

ği önündeki §İ§elere borçlu olduğunu anlatan bir hal var. 

Bir sinema yıldıziyle 
görüşmek istiyorsanız ..• 

Aşağıdaki tavsiyelere göre hareket ediniz 
Erkekler, ekseriya kadınların sinema 1 

aktörlerine Aşık oluşlariyle alay 
ederler. Fakat erkekler arasında 
da kadın yıldızlara aşık olanlar 
yok mudur? Hanki erkek bir ka
dın yıldızı sevmeği, onun tarafın· 
dan sevilmeği t&hayyül etmemiş· 
tir? ... 

..... 

Fakat insan sevdiği yıldızın karşısın
da bulununca, onun hoşlandığı 
,._yıerden baheetmeaini de bilme
li. tıte birkaç taY8fye ki, eğer fır
sat düşüp de bunları tatbik edebi
lirseniz, her halde "eli boş,, dön
mezsiniz!. .. 

Şayet Paulette Goddard'la karşılaşır
sanız, ona ekonomik vaziyetten 
bahsediniz. Bu artist servetinin 
mühim bir kısmını ticari ve sınai 
işlere yatırdığı için, ekonomik 
işlerle yakından alakadardır. 

Irene Dunne beyaz perdede biraz so· 
ğuk ve kibirli görünür. Buna el
bet siz de dikkat etmişsinizdir. 

O, hususi hayatında da böyledir. 
Fakat hoşuna gitmek istiyorsa· 
nız, ona bu halind~n bahsetmeyi· 
niz. .ıJuyük artist Kathe von Nagy, 

Claudette Colbert'e, hatta hayranlık şimdi Almanya'dadır ve Tobis şirketi 
dolu bir lisanla dahi olsa, elmacık ı hesabına film t;eı•irmekle meşguldür. 
kemiklerinin çıkık olduğundan _ 
bahsederseniz, fena halde kıza· 
caktır. Ona rastladığınız zaman 
bu mevzudan bahsetmekten sakı-
nınız. 

Mar/ene Dietrich'i gördüğüniiz za
man ne yapacağınızı tavsiyeye 
bilmem hacet var mı? Bacakları . 
nın güzelliğine hayran olduğu
nuzu söylersiniz, olur biter ... 

Carole .Lombard'a sakın kadın gaze
tecı veya muharrirlerden bahset-

meyiniz. Çünkü o bunları "bir a
lcı.y ztlppe" telakki eder ve yanın· 
da lSfıarının edildiğini bile iste· 
mez. 

Uedy Lamarr'a, vaktiyle Çekoslovak
ya"da çevirdig~ ve içinde çıplak 
olarak göründüğü filmden bahse
derseniz çok sevince.ektir. Yalnız 
bunu yavaş sesle yapınız. Çünkü 
artistin mukaveletiinde, bu film
den bahsetmesinin bile yasak ol· 
duğu tasrih edilmiştir 1 

Eğer kış sporlarından anlamıyorsa
nız Jonja Henie'nin alakasını 

celbedemiyeceğini.ıe emin olabi
lirsiniz. 

Beyaz perdenin en büyük kadın ko
miklerinden Gracie Allan stüdyo 
dışında cidcli şeyleı den bahsetme· 
ği sever. Hoşuna gitmek için zev· 
zeklik yapmıya lcaıkışırsanız, par
tiyi ka, bettiniz demektir. 

Katharine Hepburn'u eğlendirmiye 
uğraşmayınız. Çtinkiı o ancak 
keyfi yerinde olduğu zaman gıi -
ler. Fakat keyfinin yerinde oldu
ğu zamanlar pek nadirdir. 

f ean Artlııır'dan, kocasının yanında 
şarkı söylemesini istemeyinız. Bu 
artistin sesi de kendisi gibi güzel 
olmakla beraber, kocası onun se -
sini beğenmemektedir. Bir karı
koca kavgasına sebep olmayı siz 
de istemezsiniz tabii ... 

Constance Bennett'e huysuz ve aksi 
olduğunu söylemeyiniz. O bunun 
aksini ispat için sizinle bir güzel 
kavga <:decek, kendisine iftira e
dildiğini ileri sürerek hakkında· 

ki bütUn sözleri şiddetle ret ve 
Bedbaht ve bedbin bir halde bundan 525 sene önce, 19 ıubat 1564 de öldü 

ı,te, Tobia'in filmi, artistin, mühim safhalarını kısaca saydığımız hayatını 
~la beraber, bizi Roma'daki miUe, kiliae ve saraylarda ~·dir · 4111Ma/ar el• amerihlıları tdlit ederek lilmlere at 

ı inkir edecektir. 
ey, /•sf• Villroı, PAi 1Cli11pr n MMly Rürm da Bu tafti el i 6 rendikten IODr~ 
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Askeri Fabrikalar 
na dair Ticaret odaaı veıikaaiyle mez· 
kur liin ve aaatte komiayona mUraca • 
atlan. (2952) 12919 

.. 
Levazım Amirliği 

tanlığınca gösterilecek yerde beheri 2 - Tahmin bedeli 54645 lira olup aenel prtnameai, fenni prtname ve 
27204 lira 95 kuruş bedeli ketifli 2 a- muvakkat teminatı 4099 liradır. projeleri 23 lira 50 kurut mukabilinde 
det garaj inşası kapalı zarfla eksiltme 3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarıamba su işleri reisliğinden alınabilir. 

3 kalem kösele ıe 1akelı 9 kalem boyı malzemesi ye konmuıtur. günü saat ı ı dedir. 4 - Eksiltmeye girebilmek için ia • 
2 - İkisinin tahmin bedeli tutan 4 - Eksiltmeye ıireccklerin ekailt- teklilerln 22.550 lira 19 kuruşluk mu .. 

ıhnatak ıhlllClk 
Sade yağı alınacak s4409 lira 90 kuruş olup muvakkat te- me günü 2490 aayııı kanunun 2. 3 ün- vakkat teminatvermeıive ekıiltmenin 
Ankara Levazım Amirliği Satm minatı 3970 lira 50 Kr. eli maddelerinde istenilen bclgeleriy- yapılacağı günden en az ıekiz gün e • 

5 Ton aarı Vaketa 100 Ke. Japon Lak Alma Komiıyonundan : 3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 puarteıi le birlikte ihale ıün ve aaatinden bir vel ellerinde bulunan veaikalarla bir -
5 " Sarı aabunlu köıel~ 400 Kg. Flatin vernik • 1 _ Kor merkez birlikleri senelik gilnü saat ~6 dadır. . . • saat evetine kadar teminat ve teklif tikte bir dilekçe ile nafıa vekaletine 
0,2 .. Kayaaahk kösele. 300 Ke. Sikatif vernik ihtiyacı için 36000 kilo sadeyağı K 4 ~ ~k11ltmeye gıreceklerın eksılt- mektuplarını İzmir Bornova askert müracaat ederek bu ite mahıuı olmak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 100 Kg. Asfalt X..k zarfla eksiltmeye konmuttur. °;ıe gU~~ 249_0 aa~ılı k~nunun 2, 3 ~ • aatın alma komisyonuna gelmeleri. üzere veıika almaları ve bu vesikayı 
Clürlü~ü Merkez Satın Alma Ko- 30 Kg. Kırmıaı vernik 2 _ Tahmin bedeli 34200 lira olup c. ~a ~lerınd~ ıatenılen. belgelerıyle (3020) ı2989 ibraz etmeleri ıarttır. Bu müddet i -
mis•onundan • 30 Ka. Mavi vernik muvakkat temı'natı 2565 lı'radır bırlıkte ıhale giln ve ıaatınden en geç S d \,J 1 k çinde veıika talebinde bulunmıyanlar 

T;hmtn edile~ bedeli (25.500) lira 30 K;. Siyah vernik 3 _ Eksiltmesi 17. 7. 1939 p~artesi ~ir saat eveline kada: teminat.v~ t~k - a e yag 1 0 1 naca ekıiltmeye ittlrik edemezler. 
olan yukarıda cins ve miktan yazılı 200 Kıı. Kırmızı lak. günü aaat 16 dadır. !ıf m~ktukplar~nı lzmır Lv. arnır~ığşı sa- Ankara Levazım Amirliii Satın 5 - lıteklilerin teklif mektupları -
vaketa ve köaeleler Askert Fabrikalar 500 Kg. Gomelik, 4 - Eksiltmeye gireceklerin ekıilt· ın 8 ma .omııyonuna v~rme~erı. art- Alma Komisyonundan : nı ikinci maddede yazılı aaatten bir sa 
umum müdUrlUğU merkez aatın alma Askeri Fabrikalar Umum Mü- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • =e, k:~ı;n;me l~e pro~e~rı her ~ - 1 - Kayseri garnizonu birlikleri ih· at evetine kadar au itleri reiılifine 
komiıyonunca ı. 8. ı939 ıalı günü saat dürlüiü Merkez Satın Alma Ko· cü maddelerinde istenilen belgeleriyle ıaa en 1 ~e .. a ar ve •5 tiyacı 20.000 kilo sadeyatı kapalı zarf- makbuz mukabilinde vermeleri lizım 
15 30 d 1 ki 'h 1 d"l k · miayonundan 1 b' J"kt 'h l ·· t' d en geç tan altıya kadar sınır mustahkem mev le eksiltmeye konmu•tur. dır. 
c ' a pazar .ı a ı a e e ı ece tır. Tahmı'n edı'l bed li (2380) li ~r ı e ı a ~ gun ve saa ı.n en k ki intaat komiayonunda ve Ankara' da :s !ıi'artname (1) lıra (28) kuruı mukabi • en e ra o- bır ıaat evelıne kadar temınat ve te - . . . .. . 2 - Tahmin bedeli 21000 lira olup Poıtada olan gecikmeler kabul edil 
l~nde komiayondan verilir. Taliple • kulan ekin.ıs vebomiktarı 1yukarı~aAykazı1lıfd~- lif ~ektuplarını Çorlu kor satın al~ ;:~~:;~ i::~;~e~n~~:!r~~b;~~~~:d!0~~~ muvakkat teminatı ıs7S liradır. mez. (2552) 12593 
rın muvakkat teminat olan (1912) lira z em ya ma zemeaı • er au- komısyonuna vermeleri. Şartnamesını . . . 3 - Eksiltmesi 2. 8. ı939 çarıamba 

rlkalar Udil ıu~u k .. . .. 1 'd yıtlı olduklarına ve bu ııı yapabılecek M h t ı · f ı 
(50) kurU§ ve 2490 numaralı kanunun t } U~U~ m r 6

4 8m~~3:z la" gormek ISteyenler ~er gun Ç~r U a lerine dair ihaleden en az bir hafta e• günü aaat 16 dadır. u e 1 ma zeme 
2 ve 3. maddelerindeki veaaikle komiı· ıiln auma olm5 3s0ydonunca ı' k.l 'h Jcumd~ kor s~:ın ~l.ma komısyonuna muraca - vcl İzmir nafıa fen heyetinden alacak- 4 - Ekıiltmeye gireceklerin ekıilt- 1 k 
yontu olmadıklarına ve bu itle alaka- g n saat • a pazar 1 a ı a e e ı atla gorebılırler. (2678) 12638 1 • .. . me ıünU 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un- a 1 naca 
dar tU d ld kl d i T' lecektir. Şartname parasız olarak ko B 1 ' k arı veııkalarını gostermek mecburı • cü maddelerinde iatenllen belO'eleriy-

ccar an o u arına ar ıca - . d .1• T 1. • U Q Ur a 1 naca yctindedir. {2684) 12645". • Nafıa Vekaletinden : 
ret odası veıikasiyle mezk\ir gün ve mısyon an verı ır. a ı~lerın muvak- le birlikte ihale giln ve saatinden en . 
aaatte komiıyonı mUracaatlan. kat teminat olan (179) lıra <25) kuruş Ankara Levazım Amirliği Satın Kuru ot alınacak geç bir aaat evetine kadar teminat ve 

28
·
8
·
939 

.. ıı.g~naaa! ~ı deAnkarada 
(2947) 129ı4 ve ~490 ~umar~lı kanu~un 2, 3. madde Alma Komisyonundan : teklif mektu larını Ka ıeri aakert aa- nafıa. veka~etı bınaaı ıçınde malzeme 

• lerındekı vesaıkle komısyoncu olma - 1 - Tilmen birliklerinin senelik ih- Ankara Levazun Amirliii Satm tın alma korJsyonuna ;'ermeleri. mUdUrlilğU oda11nda toplanan malze -
18 kafem muhfehf kaynak dıklarına ve bu itle alakadar tüccar. tiyaçları için l1 taksitte ve birlikler Alma Komisyonundan ı (3021) ı2990 me ekailtme komisyonunda ceman 

leli ahn1<ak 
dan oldukların dair Ticaret odası ve • anbarına teslim şartiyle 140 ton bul_ ı - S1i.vka~hg~rniz~n~nda5k0i 0ha

00
yvankila- (12300) lira muhammen bedelli Hay -

aikaaiylemezkur gün ve aaattc komis· K fi k ·ı k t tın sene 1 ı tıyacı ıçın 5. o Sıg"'ır etı' alınacak darpaıa (C. ı. F.) teslim ıartiyle te-gur . zar a e sı tmeye onmuş ur. k . f 
yona müracaatları. (2953) 2 _ Tahmin bedeli 16800 lira olup uru ot K. z~rfla eksıltme~e konr:nuı- errüatiyle beraber üç takım Çukur 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü· 12920 . . tur. Beher kıloıunun tahmın bedeli 6 Ankara Levazım Amirliii Satın İkaa ve keza tcferrUatiyle beraber üç 
·..1·· ı-ı- M k S Al K muvakkat tcmınatı 1260 Jıradır. k 1 . 5 1. Alma Komisyonundan • k ç 1 uur u u er ez atın ma o- Ü 

3 
Ek .

1 
. 

18 7 1939 1 ··nü uruı o up muvakkat temınatı 247 ı- İ . . •. . . . ta ım ukur kaa ve kör grupları mal 
misyonundan : ç memur ah nacak - ıı_tmcsı . . sa ı gu radır. 1 - zmır garnızonu bırlıklerı ıh - zemesinin kapalı zarf uıulü ile ek 'lt-

saat 11 dedır t' 81 600 k'l ~ · k 1 f 
11 

Tahmin edilen bedeli (4960) lira o- Asken· Fabn'kaJar Tekau"t ve Mu- . · . . k .1 3 - Eksiltmeıi 20. 7. 1939 perıembe ıyacı · ı 0 .aı.ıretı apa 
1 

zar - meıi yapılacaktır. 
ı 8 k 1 h 

'f 4 - Eksıltmeye gıreceklerın e sı t- .. .. . • la ckıiltmeye k •t . an ı a em mu telı kaynak teli as- S d - R . 1. r.· d .. ti 
2490 1 

k 
2 3 u··n gunu ı;aat 15 dedır. Şartnam'caı her onmu:s ur. Ek11ltme .. rtnameaı' ve teferrüatı 

avenet an ıgı eıs ı05m en : me gun sayı ı anunun 2 T h · • 1 s-
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer İkiıi Ankarada ve biri Kırıkkaled" .. . . . • . . gün komisyonda görülebilir. - a mın bedeli 16320 lıra o up bedelıiz olarak malzeme mUdlirlUIUn-
kez satınalma komisyonunca 2.8.939 cu maddelerındc ıstenılcn belgelerıyle 4 Ek ' lt . kl . k "it muvakkat teminatı 1224 liradır d 1 b'li 

istihdam edilmek üzere üç memur alı· b"rl"kt 'h 1 g ·· aat ' nden en geç - sı meye gırece erın e 11 - k . · en a ına t r. 
çarşa.nba gü.nil saat ıs te pazarlıkla iha nacaktır. Tali lerin vesaikleriyle bir- b~r ;aa; ;v:ı~nc :;:r ıteın'inat ve tek - ~:günü 249~ say~lı ka.nunun 2, 3 il? - .. 3-::- E sıltmes~ 2. 8. 1939 çarpmba Muvakkat teminat 922,50 liradır. 
le edılecektır. Şartname parasız olarak likte nihayet f9 Te muz 939 k rf kt 1 L'"l b t"' t cu maddelerınde ıstenılen beglelerıy- gunu saat ıs dedır. bteklilerin teklif mektuplarını mu-
komisyondan verilir. Taliplerin muvak k d k • f b~k 

1 
t ak ~-amt ı · ıl mek u? arını u e urgl az. Eum saf ın le birlikte ihale gün ve saatinden en 4 - Ekıiltmeye gireceklerin eksilt· vakkat teminat ve ıartnameıinde yuı 

k 
. • na a ar as erı a rı a ar e au ve a ma onıısyonuna verme erı. vsa ve . . . u ·· 2490 1 k n 2 • ün at temınat olan (372) lıra ve 2490 nu- t d ğ .. tl 

1 
k • d d geç bır saat evelıne kadar temınat ve me g nu sayı 1 anunu • ~ - lı vesikalarla birlikte aynı -''n uat 

1 k 
. muavene san ı ına muracaa arı şart arı omısyon a ır. k. . ·· dd ı · d · t ·ı belgeleriy .... ~ara ı . anunun .2 ve 3. maddelerınde - (

3002
) 

12964 
(
2679

) ı2639 te lıf mektuplarını Sıvas tümen aatın cu ~a. e ~rın e ıa enı en . - 10 a kadar makbuz mukabilinde ko • 
kı vcsaıkle komısyoncu olmadıklarına • ,. alma komisyonuna vermeleri. le bır~ıkte ıhale gün ve ıaatın?en en misyona vermeleri lhımdır. 
ve bu i~le ~lakadar tüccardan oldukta- Muhtehf Tıbbı Sade yag"' 1 alınacak (276ı) 12729 geç .hır aaat evetine kadar. temınat ve (2936) 12972 
rına daır tıcaret odası vesikasiyle mez 4 . I k teklıf mektuplarını İzmtr Bornova 
kur gün ve saatte komiayona müracaat ecza ah nacak Ankara Levazım Amirliği Satm Hemşıre a ınaca askeri Sa. Alma komisyonuna verme. 
tar. (2948) 12915 Alma Komisyonundan : A k L • 1 .• S leri. (3022) 12991 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu- 1 - Tümen birliklerinin ıenelik ih- n ara evaznn - Amır ıiı atm 
Kundura ah nacak 

20 kalem demir per~in ~İYİSİ 
ah nacak 

Alma Komisyonundan ı 
avenet Sandığından : tiy~cı için 45 ton ıadeyağı K. zarfla 1 E tül 939 tarihinde vazife e ba _ Orman Koruma Genel Komutan-

Askeri fabrikalar tekaüt ve muave - eksıltmeye konmuştur. Y • y t lıirndan: 
net sandığı eczanesi için pazarlık su -
retiyle 334 kalem muhtelif eczayı tıb· 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- biye alınacaktır. Taliplerin ıartnamc
d~rlüiü Merkez Satın Alma Ko- yi almak üzere her gün öğleden son -
m11yon~da~ : ra sandık müdürlüğüne müracaat etme 

2 
T h · d"l bed r 45000 r lamak üzere Kızılay mektebınden me· 

- a mın e ı ~n e ~ . ıra zun ve hizmeti mecbureaini bitirmiş Orman koruma genel komutanlık 
olup muvakkat temınatı 33ı5 lıradır. 1 1 d il 1. .. tl' d" t h ihtiyacı 6800 çift kundura 2490 aayılı . . . o an ar an y zer ıra ucre ı "r eın 

3 - Eksıltmesı 17. 7. 1939 pazartcsı . 1 kt T 1. 1 1 A k K I h f , f i 1 lll kanunun 3ı. maddeal mucibince kapa-
.. il 11 d d' ııre a ıraca ır. a ıp o an arın n a ana a rıyı 1 '' sını mı gun saat e ır. C b 'd k • h il lı zarf uıullyle aatın alınacaktır. Ek· 
4 Ek 

·ı . kl . k 'lt ra e ecı e aa erı astaneye m raca . 

Tahmın edılen .bedeli .(1912~ lira o • leri. Pazarlık 24 Temmuz 939 pazarte· 
lan 20 ~alem demır perçın çivıai Aıke· ai &Unü aaat 3 de yapılacaktır. Pazar
rl Fabrıkalar umu~ mUdUrUltG mer - lıia &irebilmck için taliplerin bu işle 
kez satın alma komısyonunca 2. 8. 1939 ittigal ettiğine dair ticaret odaaı vesi
çarpmba günü saat 15,30 da pazarlık· yasını beraber ıetinnelcri lbımdır. 

-:- sı tmeye gırece erın e sı - atları. (2925) 12898 Naf~ Vekaletinden : ailtmesi Ankarada Yenigehirde orman 
me gilnU 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un • Eksiltmeye konulan i!: koruma genel komutanlık satın alma 
CÜ maddelerinde istenilen belgeleriyle Bir laborant Ye bir eleklrikci 1 - Büyük Menderes tabilerinden komisyonunda 20 Temmuz 939 perıem-
birlikte ihale gün ve saatinden en geç Çürüksu Uzerinde yapılacak regüla - be günU saat 15 de yapılacaktır. 
bir ıaat eveline kadar teminat ve tek - aranıyor törle Sarayköy ovasını sulamak üzere Kunduranın beher çiftinin muham • 
lif mektuplarını Lüleburgaz tüm. aa · açılacak kanal hafriyat ve ıınai ima - men bedeli (470) kuruş olup muvak • 

la ihale edilecektir. Şartname parasız 12975 tın alma koml•:ronuna ftftlleleri. Bu Ankara Levazım Amirliji Satm L. d -ı kolonl1& ldmi , 
1 11 

•• 
0 

• 
1 

• ~~ı.if bedeli (470.004) lira (70) au• kat teminatı 2397 lira ır. 
olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (143) lira 
(40) kurut ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veaaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu itle allka -
dar tilccardan olduklarına dair Tica • 
ret odası veıikasiyle mczkQr kUn ve aa 
atte komisyonuna müracatları. 

Müteahhit nam ve 
,,- 75 ll ti li b ·-...--- 9a«1r•m• .. ~ ..... ~S<WA> ı..,~ mu. 
ne yapılmak ve tümen anbarına teslim aıtane~ıze ra. er.et ~r d~t 2 - Eksiltme 24. 7. 939 tarihine raat kabilinde komisyondan alınabilir. 
prtiyle ıı taksitte alınacaktır. Evsaf Jabur~ntı. ıle 7S - lOO lıra ilcrctlı hır Jıyan pazartesi günü saat 15 de nafıa lateklilerin kanunt vesika ve te- • 

hesabı na 2 ton Grafit ve tartlan komi•yondadır. eıektrıkçı aıınacaktır. . vekaleti su işleri reisliği su eksiltme nat makbuzlarını havi teklif mektup -
(2680) 12640 Talip olanların Ankara Cebetı has- komiıyonu odasında kapalı zarf uıu • tarını eksiltme gün ve saatinden e~el 

tanealne müracaatları. liyle yapılacaktır. en aşağı bir saat evel mezkur komıs • 
(2929) 12912 3 _ İstekliler eksiltme şartnamesi, yona vermeleri ilan olunur. 

Zayi makbuz mukavele projesi. bayındırlık işleri\ (2742) 12101 

alınacak 2000 BaHıniye 1h111Cık 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

(2949) ı2916 
dürlüfü Merkez Satm Alma Ko- • Ankara .1Avaaımd Amirliii Satm 
misyonundan : Alma Komıay~nun an ı 

55 1 k il d 1 k Tahmin edilen bedeli (l300) lira 
0

_ 1- Müteahhıt nam ve hesabına 2000 Ankara. Levazım Amirliii Satın 
Oft mü e es SO 1 1 lnl(I d t u bat · k k ·ıt Alma Komısyonundan : 

lan 2 ton Grafit müteahhit nam ve he- a e Y n tanıye açı e il meye . .. 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü- . "'d"" korunuıtur. Ankara pıyade tumen levazım an -

d
- .. _ ıabına askeri fabrıkalar umum mu ur 2 Tahmin bedeli 21000 lira olu barında bulunan henüz kullanılmamıt 
'?1uiii Merkez Satın Alma Ko- lüğü merkez satın alma komisyonun - - . . p 303801 - 303850 ve 132751 - 132800 nu • 

mıayonundan : 2 8 1939 ar amba ünü saat 16 da muvakkat temınatı 1575 lıradır. . . . 
Tahmin edilen bedeli (9900) lira o - ca · · . ç ş · g · 3 - Ekıiltmesi 17. 7. ı939 pazartesi maraları ıkı cilt levazım aynıyat mak· 

. pazarlıkla ıhale edılecektır. Şartname d d buzunun aon numaraları zayi olmuş • 
lan 55 ton MUkellea Soda Aıkeri Fab- parasız olarak komisyondan verilir gUnU aaat l3,30 a ır. HUk b' 'b 
rikalar umum müdilrlUğU merkez aa - . • • · 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- tur. mU olmadığı ve ır yere 

1 
ra· 

Tahplerın muvakat temınat olan (97) . zında , muteber tutulmaması bildiri -
tın alma komisyonunca 2. 8. 1939 çar - lira (SO) kuru§ ve 2490 numaralı kanu me güm\ 2490 aa~ılı k~nunun 2, 3 ~n • 1l 30ı4 ı2984 
ıamba günü saat 14 30 da pazarlıkla i- 2 3 dd 1 . d k' esa"kle cU maddelerinde ııtenılen belgelerıyle r. ( ) • nun ve . ma e erın e ı v ı . 1 hale edilecektir. Şartname parasız o- komiıyoncu olmadıklarına ve bu işle blrbkte Top.hanede ıtanbul Lv. A. Telli hortum ahnacak 
tarak komisyonda verilir. Taliplerin 1.k d t" d ld kla ına dair Sa. Al. komııyonuna gelmeleri. . a a a ar uccar an o u r (2681 ) l2641 
r.:ıuvakkat teminat olan (742) hra (50) ticaret odası vesikasiyle mc.zki'ır gün 
kuruı ve 24;xı nu?1ara1~ kanunu~ 2 ve ve ıaatte komisyona müracaatları. Et alınacak 
3. maddelerındckı vesaıkle komıayon - (3025) 12994 ' 1 

cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tuccardan olduklarına dair Ticaret o- 2 Ton Grafitin paıarhkla 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ihale edileceği hakkında 

(2950) 12917 

Ankara Levaarm Amirlili Satın 
Alma Komiıyonundan ı 

1 - Piyade ve atıf okulu için 42000 
kilo koyun eti veya 7750 kilo sıtır ve· 
ya keçi K. sarfla ekıiltmeye korunuı • 

Ankara 1.Avazım Amirliği Satın 
Alma Komiayonundan ı 

Genel kurmay bahçesi için otuz met 
re telli hortum aatın alınacaktır. 

lıteklilerin 17. 7. 939 pazartesi günü 
aaat 10.30 da Ankara levazım amirliği 
satın alma komiıyonuna gelmeleri, 

(3017) 
Askeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko- tu~. - Tahmin bedeli 34145 lira olup Sığır eti alınacak 
misyonundan : muvakkat teminatı 2560 lira 87 Kr. Ankara Levaaun Amirliği Satın 

Kınkkale'de bir gasilhane 
Müteahhit nam ve hesa?ına müaba • 3 - Ekıiltmeai -7. 6. 1939 puartcıi Alma Komiayonundan : 

yaa olunacak 2 ton Grafıt, 2. 8. 1939 .. .. t 15 d d " ı E · · -Mü- b .. .. 
6 

d 
1 

kl gunu saa e ır. - rzıncan garnızonunun agus • 
Ko- ~:~am d~ gun: _saat 1 a pazar 1 a 4 - Ekailtmeye gireceklerin ekailt- toı batından haziran ıonuna kadar ih· 

binası inJI ettirile<ek 

5 kalem 
• • 

gıyım eşyası ah nacak 
Orman K .. >ı .ın1a Genel Komutanlrtmclan ı 

Muhammen Muvakkat Eksiltmenin 
Fiyatı teminatı Tarihi saati 

Cinai Miktarı Lira K. Lira K. 
----------

Mamul yazlık elbise 2416 Takım 5 50 996 60 18-7-939 11 
Mamul çamaşır 8500 .. 1 15 733 ıs 18-7-939 ıs 
Battaniye 1325 adet 9 00 894 38 19-7-939 11 
Kilim 3050 ., 3 60 823 50 19-7-939 15 • 
Mamul kı,lık elbiıe 1891 Takım ıo 00 14ı8 2S 20-7-939 11 

Orman Koruma Genel Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için yukarda cina ve 
miktarları yazılı bet kalem melbuıatın 2490 aayıh kanunun 31. Maddesi 
mucibince kapalı zarfla ekıiltmeıi hizalarında ııöaterilen eün :ve ıaatlerde 
Ankarada Yenişehirde Orman Koruma Genel komutanlık aatın alma ko • 

miayonunda yapılacaktır. 
Şartnamcai her gün parasız olarak komiıyonda görülebilir. 
bteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektup

larını eksiltme gün ve saatinden en aşağı bir aaat evvel mezkur komiıyona 
vermeleri ilan olunur. (2741) ı2706 

2 kalem yiyecek ahnacak Askeri Fabrikalar Umum 
c'ürlüiü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 
Keşif bedeli (1662) lira (15) kuruş 

olan yukarıdaki yazılı inşaat Askeri 
! abrikalar umum müdürlügü merkez 
ııoctın alma komisyonunca 4. 8. 1939 cu 
ı.ıa a;UnU saat 14,30 da açık eksiltme 
ıle ihale edilecektir. Şartname (9) ku· 
ı ı.ıı mukabilinde komisyondan verilir. 
~ aliplerin muvakkat teminat olan 
• .ı24) Ura (67) kuruş ve 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
.aıkle muayyen gün ve saatte komis -

1 e e ılec~ tır. . . me gUnU 2490 aayılı kanunun 2, 3 Un • tiyacı için 160,000 kilo ıı&ır etine tek-
h k~çı: ekaıltme ıle ihale ~~;~eceil cU maddelerinde iatenilen betıeleriyle lif edilen 19 kuruı 4~ aantim korca Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

a ın a 12 temmuz 1939 tarı 1 ıue birlikte ihale gün ve aaatinden en ıeç pahalı ıörUldUIUnden 24. Temmuz İlk 
~ed: y~lıt rkan Ulnın hilkUmaüz ol- bir ıaat evetine kadar teminat ve tek· 939 1Un ıaat 17 de ihaleai yapılmak ü- Miktarı Tutarı teminatı 
u.u n ° unur. (3026) 12995 lif mektuplarını Tophanede lıtanbul reze puarlıkla ekıiltmeye konulmu~ • Cinai Kilo Lr. Kr. Lira kurut Gün 

İhalenin 
tarihi saat Şekli 

1650 ldef ftlklİye lflNJI Lv. A. Sa. Al. komiıyonuna verme~eri. tur. Tenziline talip olanların mUraca· -------------
Şartname ve evsafı komiıyonda ıörll· atları. Sadeyağ 10,300 11815 oo 886 33 Pazartesi 31-7-939 9 K. zarf 

tekerlek blJhllyle lebllir. (2682) 12643 2 - ilk teminatı 2400 liradır. Yulaf 100.000 24780 oo 1858 51 •• 31-7-939 ıo " K f k 3 - Şartnameal ve evsafı kolordu - 1 - Adana'daki askeri birliklerin ihtiyacı için yukarda cina ve miktar-
2400 adet .. kırlık lspHI uru ot a 1 naca nun tekmn ıarn1son1arıncıa mevcut - ıariyle tutarları ve nk teminatları yazılı iki kaıem iaıe ve yem maddeıeri 

Ankara LeYaaım 4mirliti Satm tur. Her &Un her yerde &örülebilir.. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale elin ve saatleri hizalarındadır. 
Alma Komiıyonundan ı (30.&) 12986 2 - Eksiltmesi Adana'da Tüm karargahında satınalma komiıyonuna 

) .,na müracaatları. (2951) 12918 
1 - 1,205.820 kilo kuru ot K. sarfla 

S t 1 k b t n k ler yapılacaktır. Teklif mektupları eksiltme için belli edilen saatten bir saat 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü- eksiltmeye konmuıtur. Q 1 1 Ol e e e 

ti 
evvel komiıyon riyasetine verilmiı bulunacaktır. Şartnameaini görmek is-

ıhnacık 

dürUliü Merkez Satm Alma Ko- 2 Tahmin bedeli 33160 ra olup mu· Aakara ı..vunn Amirlili Satın 
k

'- . d tiyenler İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. lan ve Adana Sa. AJ. 
misyonundan ı va &at teminatı 2487 lıra ır. Alına Komisyonundan ı 

. Tahmin edilen bedeli (4250) lira o- 3 - Ekılltmeai 17. 7. 1939 puartesl Harp okulunda 410 adet bot yal ve Ko. her gün görülür. (3019) 12988 

60 ton döküm koku 

lan 1650 adet nakliye arabaıı tekerlek ıünü aaat 15,30 dadır. benzin tenekeal arttırma ıuretiyle aa • 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- batlıliyle 2400 adet tekerlek iıpiti. 4 - Ekailtmeye ıireceklerin ekıilt· tılacaktır. 

alınacak 

dürliiiü Merkez Satın Alına Ko- Askeri Fabrikalar umum mUdUrlUiü me ıUnU 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· lateklilerln 17. 7. 939 puarteli ıünU 
misyonundan 1 merkez aatın alma komiıyonunca 25. cU madd~lerinde iıtenilen belıelerlyle aaat 10 da Ankara levuım amirlill sa-

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o- 7. 1939 aalı ıünü aat 14 te puarlılda birlikte ıhale ıün ve aaatinden en reç tın alma komlıyonuna ıetmelerl. Te -
lan 60 ton Döküm koku Askeri Fahri- ihale edilecektir. &artname paruıs o· bir aut evetine kadar teminat ve telı: • nekelerl ıHrmelı: iıteyenler harp oku -
kalar umum müdürlüğü merkez satın larak komiıyondan verlllr. Taliplerin llf mektuplarını Tophanede lıtanbul luna mUracutlan, (3018) 12987 
alma komisyonunca 4. 8. 1939 cuma muvakkat teminat olan (318) lira (75) Lv. A. Sa. Al. komiıyonuna v.ermele • 
günü aaat ı4 te pazarlıkla ihale edile- kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2" ri. ıartnameal komi•yond• ıörülebi • Sade yağı ah nacak 
cektir. Şartname paraıız olarak komiı- 3. maddelerindeki veaaikle komiıyon· llr. (2683) 12644 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat te cu olmadıklarına ve bu itle alllı:adar J &lrıJ nRfınllClk 
minat olan (225) lira ve 2490 numara- tllccardan olduklarına dair ticaret o- ı-r 
Jı lı:Ulumm 2 ve 3 madde!~ ve- dul wlibeiyle ~ sUa w ... tte 

Aakara ........ Amirllli Sabn 
Alma Komisyonundan : 

ı - Tilmln blrlildtriftln NMI 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin Eksiltme 
Cinai Kiloıu İhale günü aaati bedeli ıekli İhale yeri 

Sade yal ıso,oo 3ı-7-939 ı6 ıs,ooo 
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Büyük aşk 
Saat Dakika 

hmirden - Ankaraya g 10 
Adanadan - Ankarayı o 30 
l&tanbuldan - Ankarayı 9 30 

Kirahk : 

Yazan: Vicki Baum ÇetJiren: F. Zahir Törümlrüney 

-2-

Ankaradan - lzmire ıs 05 
Ankarıdan - Adanayı 14 45 
Ankaradan - İıtanbula 16 00 

NÖBETÇlECZANELER 

Kiralık - Bir bay veya bayan için 
müstakil güzel manzaralı bir oda kira· 
lıktır. lsmet İnönü caddesi Lozan ala-

Oenç kadın, bir kedi munisliğiyle 
erke le sokuldu. Yanağını oJtıadı: 

- Senin maharetine, istidadına i -
manım var. DUnyanın en kabiliyetli 
en yakışıklı bir erkeği olduğunu ge~
diğimiz yerlerde herkes söyJUyor. Du· 
şün, yeni numaralar icat et. Elimden 
geldiği kadar muvaffakiyctine çalıta
cağım. 

Hendel canbazanesl Amerika'yı da 
terketti. lki ay için Almanya'ya geldi
ler. Berlin'de müsamerelerine bagladı· 
Jar. 

MUzik, o sıralarda pek moda olan 
"Mavi saat" isimli tangoyu çalıyordu. 
Brand, karı iyle bir maaad~ . oturan 
fraklı bir adama yiyecek gıbı bakı • 
yordu. Rita, zarif bir hareketle t~m • 
panya bardağını kaldırdı. Dudagı~a 
götürdü. Kocası asabiyetinden kendı .' 
ni bilmez bir halde tabancasını çektı. 
Ateş etti. Rita'nın dudaklarına temas 
eden şampanya bardağı parçal~~~.ı. 
Güzel kadın, hiç oralı ol~~dı, .. kuç~k 

kardı Tuvaletını duzeltı • 
aynasını çı • 

1
. 

yordu. İkinci bir kurşun kadının e ın· 
d k. uçurdu Kadın, korktu. e ı aynayı · .. 
Kaçmağa teşcbbUs etti. Bra~d, sur.at_le 

. ld Karısının atlas ıskarpının 
nışan a ı. G .. 
topuğunu bir saniyede parçaladı. U· 

zel kadın daha bilyük bir t~laşla ora
dan uzaklaşmağa gayret ettı. Brand, 

b kurıı::unda Rita'nın saçlarına ili§ • 
ır :s • , k d 

tırdiği menekşe demetını opar ı. 
Halk, tüyleri Urperten bu numarayı 
çılgınca alkıglıyordu. 

Canbazanenin direktörU koşarak 
geldi. Brand'ı ve gUzel karısını bara • 
retle tebrik etti. Bitmek Uzere olan 
mukavelelerini iki misli ücretle tem
dit etmelerini yalvardı. 

Localardan birinde bir erkek yanın· 
daki kadına sordu: 

_ Brand, acaba hakikaten partöneri 
nin kocası mıdır? 
Kadın güldü: 
_ Pek tuhafsın Adolf. Aralarında· 

ki yaş farkını görmüyor musun? Her 
halde babasıdır. 

Bir haftadanberi Londra'da bulunu· 
yorlardı. Rita, apaş şarkıları söyliyen 
genç fransız Guy ile ilk defa burada 
tanıştı. Onların numaralarını Guy'un 
apaş şarkıları takip ediyordu. 

~u~1~·;ı~ara içmez miaın z mac!imf 
_ Mersi mösyö. Kocam sigara iç • 

meme müsaade etmiyor. Nikotinin a • 
sap üzerinde fena tesirler yaptığını 
söylüyor. 

Guy, alay etti: • . 
_ Kocanızın her sözU sizin içın bır 

kanun mudur? 
Bu sözler Rita'nın gururuna dokun· 

du. Tehdit eden bir tavırla: 
- Kocam, dedi. DUnyanın en meş

hur niıancısıdır. 
Guy, müstehzi bir tebessümle gü. 

lümsedi. 
Bu sırada Brand, yanlarına geldi. 

Genç kadın, kocasına dönerek: 
_ Sevgilim, dedi. Müsaade edersen 

•ana meghur fransız prkıcısı Guy'u 
takdim edeyim. 

Brand. elini uzatmadan ciddf bir re· 
verans yaptı: 

- Memnun oldum. 
Guy, gayet nazik bir tavırla muka • 

bele etti: 
_ Teşekkür ederim mösyö. Sizinle 

daha uzun zaman birlikte bulunamı • 
yacağıma çok mUteessifiın. Yarın Pa
ris'e gidiyorum. 

Brand, cevap vermedi. Rita atıldı: 
- Biz de on beş gUn sonra Monte 

Karlo'ya gideceğiz. Orada iki ay ka· 
dar kalacağımızı tahmin ediyorum. 

Sesinde davet eden bir ahenk vardı. 

kusu hissetti. Yaktaıtı. Bu koku, ka- 1.7-1;130 cllnUnden s1.7.g3g ıkpmına kadar 
dının saçlarına da ıinmiıti. eczaneler rece nöbet cetveli 

- Sende, tuhaf bir sigara kokuıu 1 _Merkez ve Çankaya 
var. Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 

Genç kadın, korktu: 2- Ankara ve Yenişehir 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

- Merak ettim. Bir sigara içtim. 3 _Sebat ve Ece 
Brand, iesini çıkarmadı. Yemekten Eczaneleri s g 15 21 27 

ıonra karısına teklif etti: 4- İıtanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 4 10 16 22 28 

- Haydi, seninle artist kulübüne 5- Yeni ve Halk 
iidelim. Bu akıam biraz canım sıkılı- Eczaneleri § 11 17 23 29 
yor. 

Kulüpte, doğru Guy'un masasına 
yürüdüler. Oturdular. ~uradan, bura· 
dan konuşurlarken Brand, birdenbire 
adama döndü: 

- Guy, bana bir sigara verir misin? 
Genç adam, hemen tabakasını çıkar

dı. Rita'nın benzi kireç gibi oldu. 
Brand hiç sigara içmezdi. Brand, si • 
garayı yaktı: 

- Bu sigara parfömlü mü, diye sor
du. 

Guy, her şeyden habersiz: 
- Hayır. İngiliz sigarasıdır, diye 

r.evap verdi. 
Brand, sigarayı söndUrdU. Ayağa 

kalktı: 

- Ba§ım ağrıyor. Otele dönelim, 
dedi. 

Taksiye atladılar. Yolda Brand ağ· 
zını açmadı. Genç kadın, endişeden 
çıldıracaktı. Acaba kocası her şeyin 
farkına varmış mıydı? 

Ertesi gUnU, Guy beyhude yere sev· 
gillslni bekledi. Rita görünmedi. Ak· 
gam Orf eum'da, mUaamere baılamadan 
evel bir garson genç adamın yanına 

yaklaştı. Eline bir pusla eıkıttırdı. 
"Brand, aramııı:daki macerayı anla -

dı. Bu akşam vuracak. Rita." 
Guy, ıaşırmıf, kilçUk klğıdı par-

maklarının arasında uğu§turuyordu. 
Rejisörün sesi duyuldu: 
- Mösyö Guy 1 Sahneye 1 
Sırası gelmişti. Kendini topladı. 

Sahneye koıtu. Şarkılarını heyecan i· 
çinde okudu. Halkın alkıılarına teıek
kür etmek aklına bile gelmedi. Sahne· 
den ayrıldı. Deli gibi Brand'ın kabl· 
nesine koıtu. Kapıyı vurmadan içeri 
daldı. Brand, hazırlanmış elinde ta • 
bancalariyle oynuyordu. Guy'u eörün
ce aksi bir çehreyle döndü: 

- Ne istiyouun? 
~ .... _ ............ ,. 

rum. 
- Ne münasebet? 
- Bu akşam Rita'nın sahneye çık • 

masım tehlikeli görüyorum. Buna mü· 
saade etmiyeceğim. 

Brand, acı bir istihza ile söyledi: 
- Yok canım? Demek müsaade et· 

miyeceksin öyle mi? Yani bu aözlerin· 
le karıma işık olduğunu mu anlatmak 
istiyorsun bana? 
Tabancasını genç adama çevirdi. 
Guy, heyecanla bağırdı: 
- Hayır 1 Yanlış anlama! Rita'yı 

öldürmene müsaade etmiyeceğiml 
söylemek istiyorum. 

Brand, sükunetle cevap verdi: 
- Şimdiye kadar elimden h~ç b~r 

kaza çıkmadı. İtidal ve maharetım Rı· 
ta'nın hayatını korudu. Asabım bozul
madığı takdirde hiç bir tehlike yok • 
tur. Fakat, bu akşam ne olacak? Onu 
ben de bilmiyorum. 

6 - Sakarya Eczanesi 6 12 18 24 30 

Puar ıeceleri nöbet alan eczaneler pazar 
günü de nobetc;i olarak açık bulunmak mec
buriyetindedirler. Dıter eczanelerin pazar 
günleri ihtiyari olı~ak .tatil yapmal~ı ~· • 
bul edilmio ve kendılenne tebhi cdılmn -
tir. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkallde bir has

talık vukuunda acele imdat istemek ic;in 
Belediyeler H11tıne1ine (2257) numa· 
ra ılc telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yanım ihbarı: (1521 ). - Telefon müraca· 
at: Şehir: (1023 • 1024). - Şehirler arı
sı: (2341·2342). - Elelctrik ve Hava. 
gaıı lnza memurlu{ıu: (1846). - Mesa· 
jeri Şehir Anhan: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 
Zincirlicaml civarı: (264!-1050·1196) 
Samaııpaıarı civarı : (2806. 3259). 
Yeniecbir. Havu:tba~ı Bizim Talı:ıi ; 
(3848). 
Çankırı Caddesi Uluı Taksisi: (12!H ). 
fatanbul Taksisi: ( 3097 ). 
Devlet Dcmiryolları Gar htihbarat ve 
M uracaat M emurlu{:u: ( 1788). 
loık Taksi lnonil Caddesi (3394 ). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'yc 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7,25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmcndeıı Ulus M. na 7.00 20.30 
Uluı M. dan Kec;ioren'e 6.00 21.00 
Keçıoren'dcn Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Uluı M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A, 1''abrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yenişehirden Ulus M. na 1.00 23.00 
Uluı M. dan Yenlıehlre 7.10 23.00 
S. pazarından Akkoprliye 6.15 7.00 
Akköpriıden S. panrma 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Uluı M. dan Bahçell evlere -.- 20.00 

§ Uluı meydanir!! htaa700 araıuada laes ... ................... --. 
1 Uluı meydaniyle Yenlıehlr, Bakanlık. 

lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vaaati her beı daki • 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; ııaat ? den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ::ın beş, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Uluı mey
danını dcinUıleri ıinemalann daitılıı sa
atine tlbldirler. 

Posta saatleri 
TeahhUtlil saat (18) e kadardır . 
Posta saat (19) a kadar İıtınbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren ıaatleri 

Hıydırpııa Hatu : 
Her elin: S.30 (Pazartesi. Perıembe ve 

Cumartesi Toroı S. treni 
Her cıın: 17.00 • 19.25 Ana.dolu S. treni: 

• 20.20 i 

Kıyuri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Hergün 9.2§; 

nı Emiciler sokak No. 71 2428 

Kiralık - Kavaklıdere GUven ev· 
lcri No. 30 da 2 büyük oda, sandık o· 
dası hol mutfak bahçe elektrik su ha· 
vagazı. İçindekilere. 2483 

Kiralık apartmanlar - Yenişehir 
Yüksel cad. nihayeti No. 47. Her kat 
ta 4 er oda, l er hol, odun ve gaz tesi
satlı banyo ve kurna, alaturka, ala • 
franga aptesane. 2502 

Kiralık - Mamak civarında, kiraya 
verilecek büyük Parke taıı ocağı. D. 
Demiryolları malzeme muhasebesin • 
de Şevki Fincancıoğluna müracaat. 

2503 

Mobilyalı apartman - lsmet lnönü 
caddesi son durak 28 numaralı Sun· 
el apartmanı dört oda bir hol kiler 
hizmetçi odaıı kalorifer daimi aıcak 
su, garaj, parke tam konforlu mobil· 
yaslyle acele kiralıktır. 2521 

Devren kiralık - Tam konforlu S 
büyük oda ve müştemi15tlı daire, Sı· 
hiye Vekaleti karşısı Çağatay soka
ğı Eğri boz apartmanı. Telefon: 1301 

2530 

Kiralık - Yeniıehir İzmir cadde· 
si No. 35 (3) oda salon, banyo, ka · 
pah balkon konforlu Ap. ikinci kat 
15 temmuzdan 15 eylüle kadar iki ay 
için 60 liradır. 2531 

Kiralık oda - Kalorifer sıcak su ve 
tam konforlu bir oda. Yenişehir Ata • 
tUrk bulvarı Kalaç Ap. No: 8 ayın 15 
şinden itibaren verilecek. 2535 

Kiralık Oda - Mobleli banyolu ve 
kaloriferli bir oda kiralıktır. Yeniıe • 
hir Adakale sokak No: 2-A Kemal 
Gürol Ap. 2536 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol müş • 
temilat hususi ve resmi daireye .. ive· 
rişlidir. Bankalar caddesi Tl: 1317 

2554 

Aile nezdinde kiralık d6~eli oda -
Tam konfor. Atatürk Bulvarı Toygar 
Apartman No: 5 2556 

Devren kir•ldı d•INI - Kalorifer 
..u ..._ tUrlU lı:onforlu. Yenf,ehlr 
Demirtepe Emek Ap. Tl: 2532 - 3295 

2558 

Kiralık Kaloriferli Daireler - Tam 
konforlu üç ve dört odalı bol neza. 
retli Bakanlıklar pastahanesi karıısı 
Ersin Apartmanı. 2563 

Kiralık Garaj ve Bayanlara tahsis 
olunan daire - Nafıa bakanlığı kar. 
§ısında otobüs durak mahallinde Öz -
gen apartmanında zemin katta iki oda 
ınatbah banyo kapıcıya müracaat. 

2577 

Kiralık oda - Konforlu ve bahçeli 
manzarası güzel bir oda kiralıktır. Fi
yat 16 lira. Yenişehir İsmet tnönil cad 
desi No. 78 kat. ı 2578 

Kiralık oda - Sıhat vekileti karşı
sında Çakatay sokaktan Arman soka · 
iı A, 1 Mümtaz bey apartmanı birinci 
k~. 2~9 

Elini uzattı. Parmakları titriyordu. 

Guy, yavaşça söyledi: 
Kayseri, Ulukııtı Adanı, Halep Kiralık - 2 o...ıalı banyo, mutbak vs. ve İskenderun Hattı : 11 

- Bu işin bir ölümle neticelenebile· 
ceğini hayalimden bile geçirmemi~ • 
tim. 

- Eğer düşünseydin, bu işe eirmez 
miydin? 

- Bilmiyorum. Belki de; girmez • 
dim ... 

Brand, öfkeyle bağırdı: 

Pazartesi, Çarıamba ve ti, 1 ağustosda boşalacaktır. Yenışehir 
Cuma günleri: 21.23 Toroı hafta pazarı karşısında (İstanbul kur-
s. treni: tutuş sokak) No. 10 müracaat. 2591 

Kayseri, Ulukııla, Adana Hattı : 
Her ıun: 12.45: Kiralık oda - Kooperatif arkası 

Yusuf Esendemir 2 ci apr. 2 No.lu da-
Zoncu~dıl, Çankırı Hattı : irede aile yanında banyolu temiz bir Her J{in: 17.20: 
--------------- oda kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

2604 

Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık kilçük lllnlardaaı 

Bir defa için 30 Kurut 
lki defa için 50 Kuruı 
Uc defa icln 70 Kuruı 
Dört defa ıçin 10 Kuruı 

Devamlı küçük lllnlardan her de
fası için 10 lturuı alınır. Meseli 10 
defa neıredilecık bir illa için, 14-0 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak Uıere her satır, kelimı arıla· 
rmdaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiıtlr. Bir kUçilk lllı:ı 
120 harften ibaret olmılıdır. 
Dört aatırdın faslı her satır lcln 
beher seferine aynca on lı:uruı alı· 
nır, 

1 

KilçUk lllnların 120 harfi ıeçme
me11 lbımdır, Bu miktarı ıeçen l· 
llnlar a1nca pul urifealoe tlbidlr. 

havagazı ve ziyadar. Müdafaai Hukuk 
caddesi Ege oteli karımnda Erek a • 
partmanı. Kapıcı Ahmede müracaat. 

2606 

Kiralık Arsa - Maltepede 1193 a • 
da ve 22 panel satılıktır. Tel: 1538 
e müracaat 9592 

Kiralık manav dükkAnz - Bakkal 
ve kasap yanında işlek yerde - Yüksel 
caddesi Ataç sokak Özenç Apa. altın· 
da Tel: 3319 2598 

Kiralık - Postane caddesinde 51 
No.lu apartmanda üç odalı, banyolu 
daire veya odalar ayrı ayrı kiralıktır. 
Ankara oteli katibine müracaat. 2610 

Devren kiralık daire - 5 oda 1 hol 
hizmetçi odası kalorifer daimi sıcak su 
İsmet paşa bulvarı son durak Sunel 
Ap. D. 2 2611 

Kiralık - Yenişehir Adakale sokak 
No : 19 kalorifer ve bilcümle tesisatı 
havi bir ve iki oda ve müştemilitlı da· 
ireler. Kapıcıya müracaat. 2614 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde Uç oda bir mutfak hava • 
gazı ııu elektrik banyo. Kirası 30 lira 
müracat Tel: 3991 2618 

Satıhk : 

Satılık - Polis jandarma enstitü· 
ıü yanında vekiletlere 5 dakikada 5 
daire 4 der oda ,,...ı n..aretH 225 il· 
ra •arfdath ~k ucus Koçak Ap. için-
dekilere müracaat. 2466 

Satılık ev - Sıhhat Bakanlığı ar
kasında 5 odalı bahçeli kullant§lı bol 
güneş manzaralı ucuz Tel: 2406 bay-
ram caddesi N o. 1 24 71 

Acele satılık evler - Demırlibah· 
çcde 3, 2, ve tek katlı 95,35; ve 20 lira 
icarlı uygun bedelle Te\: 2406 bay-
ram C. No. 1 2472 

Satılık ev - Yenitehir Yenikahk 
sokağı No. -8- 1050 M. murabbaı 

arsa üzerine yapılmıı (6) odalı güzel 
bahçeli, tam konforlu, villl. Ti: 1250 

2477 
lstanbu/'da satılık yeni viJJa -

Ankarada bir köık veya apartman ile 
mübadele dahi yapılır. İzahat içln M. 
M. v. Tercüme ıubcsi müdürüne mü-
racaaL 2519 

-9-

Satılılc apartman - Yenişehirde A -
Utilrlc caddeıi üzerinde irat getirir 
utılılc apartmanlar Sanayi caddesin -
de 82 No. Tel: 1953 2600 

Satılık arsalar - Rus ve alman se -
fareti arkasında satılık arsaları ola::ı 
ıenet veyahut caplariyle Sanayi cadde 
si 82 No. müracaat Tel: 1953 2601 

Ucuz satılık analar - Yenişehirde 
Nafıa vek61eti kargısında Atatürk cad 
desinde ucuz ıatıhk arsalar Senayi 
caddeıindc 82 No. Tel: 1953 2602 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
Muhafız alayı olduğu yerlerde satılık 
ucuz arsalar Sanayi caddesi 82 No. 
Tel: 1953 2003 

Satılık - 928 model Chevrolet 4 ıl· 
lindirli kapalı otomobil motor, boya, 
döşeme iyi vaziyette acele satılıktır. 
Zeki Bayraktara telefon 1090 2609 

Satılık mobilyalı veya mobilyasız ev 
- Bahçeli evler B. 4. tipinde 5 oda. 
tarasa muntazam ve bilyük bahçe, gü· 
zel manzara ve her tUrlü konfor No : 
125. Konuşmak için bahçeli evler No : 
51 e mUraeaat. 2612 

Acele satılık - Az kullanılmış ço -
cuk arabası. Anafartalar cad. No: 110 
halk gömlekçisine müracaat. 2613 

İj arayanlar: 

Almanca, fransızca, türkçe, muha • 
berat, kasadarlık ve her türlü yazıha
ne işlerine vakıf olan bir genç iş ara
maktadır. 

Ulus'ta M. S. M. rumuzuna mektup 
la müracaat. 2565 

iş verenler · 

Bir müceJJit aranıyor - Taliplerin 
Haraççı kardeıler karşısında Fethi 
Akyiğit Kırtasiye ve cilt evine veya 
Tel: 2971 ye müracaatları. 2590 

Aranıyor : 
Aranıyor - Bahçeli evlerde hisse

dar olupta hissesini satmak istiyenle
rin 1953 numaraya telefon etmeleri. 

2524 

Aranıyor - Cebecide ev veya apart• 
man veyahut arsası olup da satmak ia
tiyenlerin 1953 numaraya müracaat et• 
meleri rica olunur. 2525 

Tütün ikramiyeleri 
Ankara Yerli Askerlik Şubesİn• 

den: 
Şubemizde kayıtlı sakat ıubay ile 

eratın ve §ehit yetimlerinin 939 yılına 
ait tiltlin ikramiyesinin daiıtılmasına 
17. 7. 939 gününde başlanacak ve 17. 
ı ı. 939 gününde nihayet bulacakt~:· 
Bu dağıtma haftada üç defa oln:ak ~
zere pazartesi gUnleri şehit yetımlen
ne çarşamba günleri sakat erata cuma 
günleri sa.kat subaylara tevziat yapıla 
caktır. 

Bu günlerde hak sahiplerinin elle • 
rindeki resmi senediyle maaş cüzdanı 
ve nüfus hüviyet cüzdanı ve tatbik im 
zaaı ve Uçer adet fotografı ve maaş al· 
mıyan şehit yetimleri de sağ oldukla
rına ve evli olmadıklarına dair tatbik 
imzasını havi fotoğraflı belediye ve 
köy muhtarlığından tasdikli ilmüha -
her ve nüfus cüzdanı ve üçer adet fo-

f . ·ı b b .. tı rı ilan Acele satılık ev e~yası - Maaalar, togra ı ı e era er muracaa a 
koltuklar, iskemleler, havagazı ocağı, olunur. (2968) 12933 

soba, frijider, somye, yazı masası, ye· 
mek masası v. s. Kavaklıdere, Güven 
Evleri 32. 2545 

Satılık Apartman - Kurtuluş fırı
nı arkasında Ali Kurucu Apartmanı 
kat bire müracaat. 2564 

Acele satılık arsa - Göztepe Ka. 
yı§dağı caddesi trene 5 dakikalık yer· 
de fevkalade nezareti haiz 5000 kü. 
sur metrelik arsa ucuz fiatla satılık-

Zayi tasdikname 
Amasya sultanisinden 1332 yılında 

aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Ye -
nisini çıkaracağımdan zayi tasdikna • 
menin hükmü olmadıği ilan olunur. -
Ankara: Saman pazarı Oğuz mahal· 
lesi Uzun Yayla sokak 6 No: evde Meh 
met oğlu Ahmet Ançel 2608 

Guy veda için eğildi. Rita'nın elini 
öptü. GUzel kadının yumuşak elini bir 
dakika avucu içinde tuttu. Ayrılır

ken: 

- Belki evet, belki hayır 1 lıte senin 
gibilerinin ahlak telakkisi. Ne namus, 
ne de cesaret. Bir yuvayı yıkarsınız. 

Bir aileyi mahvedersiniz. Bir kocanın 
sevgili eşini çalarsınız. Ortada bari 
ciddi bir aşk olsa, o da yok. Geçici bir 
heves değil mi? ... Hesap zamanı geldi 
mi bu sefer de korkudan titrersiniz .•. 
Alçaklar ... 

Guy, yakasını kurtarmağa çalııtı: 
- Meşhur bir nişancı ile tabanca 

düellosuna kalkmak için insanın aklı· 
nı kaçırmış olması lhım. 

Kiralık mobilyalı oda - Aile yanın tır. Beyoğlu dördüncü 
Noterliğine _'Yakında belki gene görüıürüz, 

dedi. 
Brand, genç adamın arkasından nef· 

tetle baktı : 
- Serseri. 
Bu kelime, şuursuz bir halde dudak· 

!arından döküldü. 
İkinci defasında Budapeşte'de bu • 

luştular. Guy, etrafına bakındı. Kim • 
seler yoktu. Genç kadına. y,akla~t~: 

- Rita, seninle buluşabılmek ıçın ne 
kadar uğraştım bilsen? B.aşka ç~re 
kalmadığını görünce az bır para ıle 
buradaki angajmanı kabul ettım. 

Rita, kaşlarını kaldırdı: 
- Yalan söylüyorsun Guy. Buluş

rtıamız tamamiyle bir tesadüf eseridir. 
_ Yalan, çok defa hakikatten daha 

güzeldir. 
Guy'un, küçük odasında sık, sık bu· 

luşuyorlardı. Bu aşkın bir facia ile 
neticeleneceğini ikisi de hissediyor • 
lardı. Fakat, gençtiler. Biribirlerini 
lcviyorlardı. Aşkları korkularına P · 

p geliyordu. 

Guy, kendisine çevrilmiı tabancı 
namluiu kariısında cesur görünmek 
için olanca gayretini sarf etti: 

- Bir kadının kocası önünde aık · 
tan bahsetmek terbiyesizlik olur ka -
naatindeyim. Şimdi bunun. mün~kaş~
sını bir tarafa bırakalım. Bıle, bıle Rı· 
ta'yı öldürmene razı olamam. Derh~l 
gidip caniyane tasavvurlarından poh
si haberdar edeceğim. 

Döndü. Kapıdan çıkmak için dav • 
randı. Brand'ın, sert sesi damarların • 
daki kanı dondurdu: 

- Dur t ... Yaptığın alçaklığın hesa· 
bını erkekce vermeği kabul edersen, 
Rita'ya dokunmıyacağıma söz veriyo • 
rJım. 

Guy, olduğu yerde titreyerek dur • 
du. Kelimeler dudaklarının araıından 
döküldü. 

- Ne demek iltedlllnl anla1aı:m o-

Brand, korkunç bir kahkaha attı: 
- Karımı ayartan adamın, alçak bir 

korkak olduğunu görmek istemezdim. 
Guy, gururla baıını kaldırdı: 
- Pek ala, kabul ediyorum. Nerede 

ve ne zaman? 

- Yarım saat sonra sahnenin arka. 
sındaki koridorda. Habancan var mı? 
-Hayır. 

- Tabancalarımı beraber getiririm. 
Beğendiğini seçersin. 

Guy, sendeliyerek odadan çıktı. 
Diinya gözünUn önünde kararmıştı. 
Yarım saat sonra sahnenin arkasın· 

daki taş koridorda iki adam ellerinde 
tabancalarla karşılaştılar. 

Guy, hayattan Umidini kesmiş, son 
dakikafında sevgilisini dil§ünUyordu. 
Vasiyet eden bir insan tavriyle söy· 
ledi: 

- Brand, kabahatimizin cezasını 
hayatımla ödüyorum. Senden ricam 
Rita'yı affet. Ona iıkence yapma. 

Brand, acı ,acı güldil: 
- Bir maceraya bu lkibet defer 

miydi? 
ga 

da. Güzel mobilyalı. Banyo, sıcak su Müracaat Ankara Bahçeli evler 
No. 119 2566 

na ölmesini de bilmelidirler. Pişman 
değilim. Haydi l 

Brand, bir ıoaniye durdu. Göğı;ünü 

gerdi. Başını dikti. Bir arslan gibi 
gürledi: 

- llk ateş hakkını sana veriyorum 1 
Kaldır silahını ve ateş et. 

Guy'un, elleri titriyordu. Tabanca
nın namlusunu Brand'a çevirdi. Kur • 
şun boşa gitti. Benzi sararmış, ölümü 
bekliyordu. Bu vaziyette ne kadar 
durdu. Onu hatırlamıyordu. Gözünü 
açtı. Hayretle baktı, Brand, ail!hını 
cebine sokmu§ hareketsiz duruyordu. 
Genç adam, boğuk bir sesle ihtar etti: 

- Sıra senin. Neden ate§ etmiyor -
ıun? 

Brand, dudaklarını büktü. Birden 
omuzları çöktü. Ba§ı önüne dli§tÜ. Bir 
dakikada ihtiyarlığı olanca çıplaklı -
ğiyle meydana çıktı. Bitkin bir halde 
mırıldandı : 

- Seni öldürmiltilm, neye yarar? 
Rita'nın kalbini ebediyen kaybettik • 
ten IOftrL .. lle1Ut olun- Ben. u-1r -

Satılık - 937 model az kullanılmı§ 
Hudson markalı taksi otomobili. Gör· 
mek ve pazarlık etmek üzere hükümet 
caddesinde Hamdi Demirel garajına. 

2572 

Satılık mobilya - Az kullanılmış 
ceviz kaplama misafir ve yemek oda • 
siyle japon kaplama yatak odası ta 
kımlan 23 parça mobilya. Selinik cad-
desi No. 37 2575 

Satılık ev - Mamakta Maske fab • 
rikası caddesi üzerinde 3 oda 1 mut • 
bak 1 banyo 1 hela, tatlı l'1 kuyuıu, 
geniş arsasiyle: Bekçiye müracaat. 

2586 

Satılılt arsa - Maltepe 1193 ada ve 
22 parsel satılıktır. Tel: 6233 çe mil • 
racaat. 2592 

Satılık arsa - Maltepede 11~ ada
nın 4 parael 720 metre murabbaı arsa 
satılıktır. Tel: 6233 ve 6247 de Meh • 
met Ihsan Tuncaya müracaat. 25516 

Nestle And Anglo Silis Kondensed 
Milk Kompani Limited İsviçre Ano

nim Şirketi Türkiye Şubesi müdürü 
sıfatiyle ve haiz olduğum seliihiyete 
binaen mezkQr şirketin Ankara satı§ 

deposu şefi Bay Tevfik Mustafa Ni· 
şaniye 28-2-938 tarihinde verilen ve 
Beyoğlu dördüncü Noterliğinin 2802-

336 numarasını havi bulunan vekalet• 
name, yukarda yazılı Ankara satı§ de· 
posunun kapanmasına binaen iptal e

dildiği ve bir giına hükmü kalmadığı
nı vekiletnamenin sicilline iııaret e· 
dilmesini ve Ankara'da Ulua ve Res· 
mi gazetede ilan ile bir nüshasının 
Ankarada l§ıklar caddesi No. 25 de 
Bay Tevfik Mustafa Nişaniye tebli -
ğiyle bir nilshaaının dairenizde hıfzı· 
nı ve bir nilıhaıının tarafımıza iade
ılni aaycılarımıı:la dileriz. 

N 4od 1~ S Koncleme 
~ ............ 



Ankara İtfaiye müdürlüğünce muaye
nesi yapılacak ve bu suretle teslim a-

da J. T. T. Ayniyat ıubesi müdürlü • 
ilinden (875) kurut mukabilinde ve • 

~- _ıo_-____ ·~---~-------=-=----------~---------------------------------=u~L~·u::...:.s ____ ~-----------------------------------------------~------~14~-~1~.219~39~ 
B) Ticaret ve sanayi odası sicil ve

Vilôyetler 
ıikuı (939) seneli 

5 - Teklifler 3 üncü maddede yan· 
1ı saatten bir saat evellne kadar Tun • 

Kazalar lınacaktır. (3033) 12999 P. T. ve T. Md. 
celi nafıa dairesindeki eksiltme komiı E 1 b • 1 k Kaldınm yapllrllacak yonu reisliğine makbm mukabilinde EIHlrik tesisatı ijn ıse a 1 naca 

1atanhul Belediyesinden : teslim edilecektir. Posta ile gönderi • Elbistan Kaymakamhğmdan 7 
400 adet Telefon 

ah nacak Atatürk köprüsünün iki yanındaki lecek mektupların nihayet 3 ~ncil mad müfaahhif IJaftlJOf K~~mız k?yler.inin sağlık korucu • 
kaldırım ve trotuvarların inşaatı ka _ dede yazılı aaa~e kadar ~elmıt olması Bod B d. . d ları ıçın yerlı elbıse satın alınacaktır. 
lı zarf eksiltmesine konulmuıtur. Mu- ve arttırma ekııltm~ ~e ıhale k~u~~- rum ele 1>'.••ıD; ~n 1 

Beherinin muhammen bedeli El. P. T. T. Umum Müdürlüiünden: 
hammen bedeli (27767) lira 95 kuruı na uygun olarak mühur mumu ıle ıyı- 1 --: Bodrum beledıyesının. nafıa ve· bistanda teslim prtiyle on bir liradan 1 - İdare ihtiyacı için 200 adet ma-
ve ilk teminatı 2082 lira 60 kuruıtur. ce kapa.tılmıı ?lması llzımdır. ~osta • kile~n~;n:;'ı8~da\3<J?~4 !~:~~~ı ~u- olmak üzere 11 adet elbise eksiltmeye sa, 100 adet seyyar ve 50 adet divar ki 
Proje ve ıartname ile buna mütefeni da olacak gecıkmeler kabul edılmez. ruı eşı . . e lı ~1.e trı . .. 8. konmuştur. ceman 400 adet telefon kapalı ı;arfla 
evrak 139 kuruş mukabilinde fen mil. <2856) 12828 d6· 9

1
39 tarkaıhındlen ıtfıbarel~ blır a!.nakmud- İsteklilerin en son 20. 7. 939 perşem eksiltmeye çıkarılmıştır. 

d 
.. 1" - .. d . . 1 T 1 . • b" et e ve pa ı zar uıu ıy e mu a • be .. .. k d Elb. 2 M h bed 1 (12 000) ur ugun en alınabılır. hale 18. 7. e 51% ıstasyon ınosı kar lm gunu saat ona a ar ıstan kay- - u ammen e . • mu. 

939 salı günü saat 15 de daimi encii. aa~a çı U ı ~t~ır. 'h 
1 

.h. d makamlığına ha§ vurmaları duyuru - vakkat teminat (900) lira olup eksilt • 
mende yapılacaktır. Taliplerin ihale • yaptı rı loca k . 'bar mum npaf tdaı a e ~arı ıtnn en lur. 12978 mesi, 4. Eylül 939 pazartesi günü saat 

d 8 
.. 

1 
f . . ıtı en on ay sar ın pro3e pr a • 16 d A k 'd p T T ·· 

en gun eve en ışlerı müdürlüğün- k 'f . 'b' ·1mıaı a n ara a . . . umum mu -
den bu işi yapabileceklerine dair ala· latanbul P. T. T. Müdürlüiün- d~el v~ e1şı nkameıı mucı ınce ı e- dürlük binasındaki satınalma komiı -
akl f A . d ı mış o aca tır. d 1 k 

c ~knl ennı ehlıyet vesıkası ve diğer eyn :'Ik'' d 'd 1 __ ,_ 3 - Bu ite ait teminatı muvakkate yo3nun ta yakpl~laca tır. kk . veaaı e 2490 numaralı kanuna göre eşı oy e yem en yapı a~ tel· bed 1. 2251 1. 05 k t - ste ı er, muva at temınat 
h 1 

. . .. . . b" . k f e ı ıra uruı ur. kb b k k b'l k • uır ıyacakları zarflarını ıhale günu ıız ııtasyonu ınası ınpatı apalı zar 4 İ kl'l . t 30000 r ma uz veya an a me tu ı e anunı 
saat 14 de kadar daimi encümene ver. usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 
k 7 k st.~ 1 e_rın asgar ki •: vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 

meleri. (4666/2659) 12692 Eksiltme 26. 7. 939 çarşamba saat 15 .1 bel~ tr~ fteıı.satı ya~ktı a:bına • Bor lcra Memurluğundan: gün saat ıs e kadar mezkur komiıyo -
d B 

. ır e ıyetı ennıye veıı aıı ı raz et• B A 1 h 11 · d · e . Postane bınaıı alt katta milfet. 
1 

. orun rmut u ma a esın en mu- na vereceklerdır. 
tişlik odasında toplanacak müdürlük me

5 
erı İşarth 

1 
tır. 

28 
. hacir Süleyman kızı Aliyeye masraf • 4 - Şartnameler, Ankarada P. T.T. 

. - a e temmuzun cı cuma gil· · 1- · 1 İ 
latanbul laki.n Müdürlüğünden: alım satım komıayonunda yapılacak - .. d' B d bel d' d sız yetmış ıra ıtaıına borçlu ve mahal evazım, stanbulda Kınacıyan hanın-

t 
nu saat ıs te ır. o rum e ıye a- ı· "k t "h h 1 b 1 B d p T T . be . ..d .. l"k 

GöQnen nakliyah 

rilecelı:tir. (2118) 12149 

2No. lı Fincan olınoco~~ 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den ı 

1) Telefon hatları ihtiyacı içi-l 
(100.000) adet 2 No.lu fincan kapalı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2) Muhammen bedel (22.000) mu -

vakkat teminat (16SO) lira olup eksilt 
meıi, 21 ağustos 939 pazartesi günü 
saat 16 da Ankara'da P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubu ile kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat ıs e kadar mezkur komisyona 
vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İıtanbul'da Kınacıyan hanın· 
da P. T. T. ayniyat §Ubesi müdürlük • 
lerinden parasız verilecektir. 

(2653) 12691' 
Köstence ve Varnadan deniz yolile ır. . . d 

1 
k ı ı ame ga ı meç u u unan o • a . . . aynıyat tU sı mu uru -

yurdumuza getirilecek olan göçmen • Ketif bedeli 65946 lira 93 kurut mu- ıre6ıın İe yakplı. 1ac~ t2ır4•90 1 t•· run cami atik mahallesinden Ahmet lerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

kk 
· 4 l" d - ate ıerın sayııar wrma F · - ı İb h' · A "l k' ( ) 12973 M"" h 1 ··f tt" ı·kl 

)erin nakliyesi pazarlık suretiyle ek - va at temınat 458 ıra ır. k ·ı k d l . evzı og u ra ımın cı go mev ı - 2939 un o mu e iŞ 1 er 
ıiltmeye konulmuıtur. İhalesi 

24 
Tem İsteklilerin mukavele, eksiltme ha • ~e. e 

5
•
1 ~e :~~nun k a ~azı 1 ı:aıt inde kiin ıarkan müfti oğlu Salim tar M ·· hal haseLA•'l'kl 

· yındırlık işleri genel hususi ve fenni ~ıre_s1ın 'he lte k 1 ~e tup arını ln : laıı timalen ve cenuben tariki am gar- UD mu ~· 1 er P. T. T. Umum Müdürlügv ünden: 
muz 939 tarihıne müsadif pazartesi turtnameleri proJ·e kecı'f hu"la"sası·yle zım ı e ı a e omııyonuna verme erı ben Hasan tarlasiyle mahdut ve Teıır.- Mu"du··rıu··,-u··n· günü saat 15 de yapılacaktır. ır- s rtt ır P. T. T. Umum İdaremiz tefti§ beyti kadrosunda 

Muvakkat teminat 
6250 

liradır. buna müteferri diğer evrakı 330 ku • ıa7 ır.B . . k f . 150 rinievel 933 tarih ve 19 No.lu tapu se· den : münhal bulunan 80 • 70 • 55 • 45 ve 40 

k b
.
1
. d 

1 
k k - u ışe aıt evra ı ennıye d' . 'h . ·-· 1 20 h. Bu baptaki fenni ve idari ıır.artname· ruş mu a ı ın e a ma ve muva • k k b'l' d B d bel d' ne ının ı tıva ettııı tar anın se ım 30, 35, 40, ve 45 lira maaılı vilayet li_ra maaşlı başmüfettişlik ve müfetti<• 

:r k t t . t k .. a1 uru1 mu a ı ın e o rum e ıye • d .. h' . 2280 N 1 1" f' 1 kl :r ler parasız olarak verilir. a emına ını yatırma uzere ç ışma . d M ğl f "d'' r·ğ·· . e uç se ımı o. u a.anuna tev ı- muhasebecilikleri münhaldir. ı ere halen devlet hizmetinde müı _ 
.. 

1 
. d kA .. d .. l"k .d A k sın en ve u a na ıa mu ur u un k k 1 .. d h Artırma ve eksiltme kanununun i. gun erın e mez ur mu uru ı arı a- d 1 b·ı· B h f 1 ln an satışa çı arı mış ve muzaye e ne- Bu memuriyetlere alınacakların ma· ta dem Hukuk, Mülkiye, Yüksek Ti-

l 
1 

k k .
1 

.. en a ına ı ır. u uıusta az a ma - . . d 1 k d _ d t 
kinci ve üçüncü maddelerindeki evaa- em. e;azı~ ısınma er sı 1:~ gun ve mat isteyenlerin Muğla nafıa müdür- ~ı;e;~n 9;7 a ı~~. ~ı : ıgın a~. d:tıı liye meslek mektebinden mezun ol • caret ve ktisat mekteplerinden birin-
fı hazi bulunup pazarlığa iştirak ede- :a;~~ l~n 

1 
~ sab a~ evbee ıne ~ ar en!'" lilğüne ve Bodrum belediyesine milra 

1 
· :

1 
d~lar~ 10 e t sen~ mu . edt • mut veya bilfiil muhasebecilik yapmıt den mezun ve fili askerlik hizmetleri· 

cek olan taliplerin mezkur gün e sa • . ıra ı , u ışe nzer 11 yaptıgı- t d 
1 

e tecı e ı mış ve sene nıhayetın e bulunmaları şarttır. ni ifa etmit olanlardan müfetti .. lik va-
v d . .d 1 . d 1 ld v caa e er er. f . ·1 "1 l' 3 . k t ır 

tt S
. k "d M' h b b' . na aır ı are erın en a mıt o ugu ve- h lü aız ı e resu ma ın o 20 sı olan 950 u steklilerı'n aı·cı'l c•zdanı ve evrakı zifesini ifa edebı'lecek tecru"be ve ma • 

a e ır ecı e ıt at paşa anı ırın- .k 
1 

. . d İ b . A • 8 - Münakasaya taah üt posta .1A 'h' d . . u 

el
. katında İ k.ıo Ud'' 

1 
.. w .. d .. t ıı a ara ıstına en atan ul vılayetın- k b' 

1 
d . . k d b'l' 1 B ruıu ı an tarı ın en ıtıbaren 10 gün müsbitelerini istida ve fotografla. lUmata sahi!'l sicil ve sıhi vaziyetlerı· 

ı cın m ur ugun e mu e- d k .
1 

. . .. me tu ıy e e ıştıra e e ı ır er. u . . . . . -

'ekk
.
1 

k . .. tl .
1

A en e sı tme tarıhınden 8 gun evel a- h k b 
1 

k hh" d ıçınde Bor ıcra daıresıne tevdi etmesi riyle birlikte 25. 7. 939 tarihine kadar miısait talipler alınacaktır. 
ı omısyona muracaa arı ı an o- . . . . uıusta vu u u aca tea ur en meı .. . . . 

olunur. (48S4/2808) 12782 hnmtıt dehlıyet ~ke 939 ıenesınekkaıt Tı • uliyet kabul edilmez. luzu~ul 6 ·hı~zırad~l9d~~ _tarıhh Ulus ga - Ankara'da P. T. T. hesap itleri müdür Taliplerin dilckçelerivle fotc-ğraf • 
ca:e o ası veaı uı ve muva at te • (

484012807
) 

12819 
zetesıy e ı an e ı ıgı halde meblağı lüğüne göndermeleri. (3028) 123000 lan ilişik mufa~sal ~er~ümei h~, lerini 

mınat makbuz veya banka teminatları- mezkuru vermemit olduğundan mez - M k• • t ı k Temmuz 939 nihayetin,. kadar P. 1'. 
nı havi kanunun tarifine göre hazır. Harita yapt1r1locok kur yirmi sehimde üç sehim ve tama. a ınıs a ınaca T. umuonı n.i .. ci.ırlüğü~'! ~ondermclc 

lzmir laki.n Müdürlüiünden : la?mıı mektuplarını sözü geçen ko. mı bet yüz lira kıymeti muhammine - P. T. T. Umum Mu''dur·· ıu··g-u''nden·. ri ve hakları..-:la yapılac.\ tetkikata e· 
mısy ha k 1 ğ N 1 kb Malkara Belediyeainden : 1 · 1 ı - Urla kazası merkezinde 100 göç 0~ • § an ı ı_na o. u ma uz . ı tar ası gazete ile ilan tarihinden i- 1 _ Ankara Radyo Dı'ffuz" yon 1•1 • sas olm.ılc üz•.·~ halen;> ,lıcmakta ol • 

k b 1 d t d 1 1 · 200 hektar tahmın olunan ve hektarı :r 

~n evleri yapl1rlla<ak 

men evi inşaatının kapalı zarfla yapı· mu a ı ın e ev ı ey eme erı. tibaren umumi hükümlere göre bir ay taıyon ve Stu"dyoıu ı·rı'n ı'mtı'hanla 80 dukları va.·iL·.e altlık~:t , maaş mikta-
299l/2886) 2 15 lira bedeli muhammenlik Malkara "' lan eksiltmesine talip zuhur etmedi • 1 874 miiddetle mevkii müzayedeye konmuş ili 100 lira ücretle makı·nı'st ve 125 ı'la" riyle sicil numaralarını dilekrelerinc kasabasının hali hazır hartası tehir ve H' ı ır ğinden 7. 7. 939 gününden itibaren 15 k tur. ıtamı o an 14. 8. 939 pazartesi ıso lira u··cretle ba•makı·nat alınacak. zikretmeleri lazımdıt. (2723) 

Gr 'f k f 1 k asabalar hali hazır hartalarının alın- :r gün müddetle pazarlığa konulmuştur. aftl par e yap 1f a<a günü saat lS de Bor icra dairesinde tır. 12773 
masına dair şartnamesi dahilinde yap· ı k B 2 - Bu evlerin beherinin muham • 1 satıı yapı aca tır. u gayri menkule 2 - Taliplerin lı'ıelerı"n fen kıımın-

zmir Belediyeainden : tırılması 6 Temmuz 939 tarihinden iti k ı h ---------------
men keşif bedeli 476 lira 30 kuruştur. 1 onu an pey mu ammen kıymetin % dan veya en az sanat mekteplerinı·n 

t 
nönü caddesinin Karata• mevkiin • haren 20 gün müddetle kapalı zarf u- 75 · · d ld d - kd' d 3 - halesi 22. 7. 939 günU saat 10 -s ıını o urma ıgı ta ır e satış 15 elektrik kısmından mezun olmaları ve 

d ı . . de Doktor Hasan Batkam kliğini ö. suliyle eksiltmeye konmuştur. ·· ı k 30 8 939 a zmır ıskan dairesinde müteşekkil .. . . . İ k . . . gun uzatı ara · · çarşamba gü başmakiniıtlik isteyenlerin ayrıca e-
Ankara Belediyesi 

komiıyon tarafından yapılacaktır. nunden ıtıba .. r .. en 700 met.re boyundakı ate lılerın teminat mektuplarıyle nü aynı saatte ihalesi yapılacaktır. Sa 
k k 1 k b

. ı·kt 26 7 939 ..... t 14 d k d M 1 lektrik tesisatında bilfiil asgari be• 
4 - Bu hususta .. "name ketifna • ıam.ının •0 • u. ere .. granıt. pa. rke tat. • ır 1 e · · -- e a ar a tıt peşin ve bilumum masraf mü•teri - :r ır-- • ı 1 ha h d kara bel d' · ·· tl Y ıene. çalışmıı bulunmaları lazımdır. Elbise yoptlrdocok me ve sair evrak her gün İzmir i.akln arı ı e tamın .ı mu ~n ıslıkteln ke- e ıyesıne muracaa arı. ye aittir. Arttırma şartnamesi her gün 3 - Şartnamel . t'd ·1 'h t 

müdürlüğünde ııörülebilir. tif ve. prtnamesı veçhıle kapalı zarf- (5057/2935) 12902 herkese açıktır. 31 T 939 er 
11 1 

: ~ e nİ aye 
5 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan 1ı eksbeıltmd 

1
e.ye konulmuıtur. Mubam • S • 1 k Bu gayrimenkul ile alakalı olanla • b ldemmp Tuz T ı~nd~n1~.ğ~ ar A aktan· 

1 572 1
. 

25 
k . men e ı 20000 lira olup ihalea" 

24 
U tesısotı yoptırl OCO .1A • • u a . . . mu uru une, n ara-

tutarı o an 3 ıra uruş temına • 
7 939 

.... n- ı · rın ı an tarıhınden itibaren yirmi gün da p T T • ''d" 1 .. -·· . . . kA d . . .. . cuma ..... u ... t 17 dedir 34go Kartal Beledi•• Ri t" el i . d . . . umumı mu ur ugune ya - 1 S · 1 . .. t hd .... 
ta aıt vesaıkle ıs an aıresıne mura • sa 

1 
kan t 'f t d hil' d. .__ , ~ ... m en ı çın • evrakı müsbiteleriyle birlikte pıl~ktır. - u ış erı mus a emını ıçvı yap 

Ankara Belediyesinden ı 

caatları. (2375/2832) 12821 yı ı unu~ arı a ı a .'n • U: • ltapab -.z-t uaWlm . . . ~$· 4Qı0-ıf. 16 tırılacak olan 84 kat elbise ile altı a. z~lanmı! teklıf mektupları ıhale gu - siltme ilanı. takdırde hakları tap~ ~ıcıllıle .ahit ol- vesikaların verilmesi lizım':.,.... "· ıtefnıefr~ ~ek. 
nu azamı saat 16 ya kadar encümende Eksiltmeye konulan iş: madıkça satış bedehnın paylaşmasnı- A) Nüfus hüviyet cüzdanı sıltmeye konulmuıtur. 

inşaat münokososı 
Seyhan Nafıa Müdürlüiünden: 

l - Adana orta tecim okulu baki
yei inşaatından yirmi ~in liralık it ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeğe konul· 
muştur. 

2 - Eksiltme 24.7.939 tarihine .mü-
aadif pazartesi günü saat on birde na
fıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - İıtiyenler bu ite ait ketif ev
rakiyle mukavelename ve ıartnamele· 
rini görmek üzere nafıa müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (1500) lira muvak· 
kat teminat vermiye ve bu işi yapabile 
ceğine dair ehliyet vesikası almak ü
zere eksiltme gününden sekiz giln e -
vel ticaret odası vesikasiyle bu mik -
tar it yaptığını gösterir evrakımüıbi· 
telerini dilekçelerine bağlamak sure
tiyle viliyete müracaat etmeğe mec
burdur. lstiyenler teklif mektupları -
nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar makbuz mukabilin· 
de vermeleri Jizımdır. Posta ile gön· 
derilen tekliflerin dıt zarfı iyice ka . 
patılmıt olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4910/2855). 12827 

riyasete. veril~.r; 1500 liralık muvak. 1 - Kartal kasabasının (6) kilo- dan hariç kalacaklardır. Talip olan • B) Diploma d 
2 

- Muhammen bedeli (1:5 °> lira. 
kat temınatı ogleden sonra kapalı bu· metre mesafedeki Yakacık köyünün 1,5 ların muhammen kıymetin O{, yedi bu- C) s h t ır. 
1 b

• ··~1 d 1 · ban k'l · d · /~ 1 a raporu 3 M kk · ( unmasına ınaen o• e en eve ıı • ı ometre garbın e ve köyün Hıdıroi çuğu nisbetinde pey akçesi veya milli D) İvi hal kag-ıdı - uva at temınat 114,75) li • 
kasına yatırılır. (2398/2888) 12875 lu mer'uı denilen mahalden eskiden bir bankanın teminat mektubunu ha _ E) B. . radır. k alı: kil k k . . onıervıı 4 Ş .. . ıamen topr n ve ıamen de- mı~e? ıcra dairesine müracaat eyleme- F) - Başmakiniıtlik isteyenler i- - artname ve numunesıni gör • 
Kapah zarf usullyle eksiltme mir borularla iaaıe edilmiı bulunan len ııan olunur. 2616 çin, elektrik tesisatında bilfiil beı •e- mek isteyenlerin her gün encümen ka· 

içme suyunun mident boru dahiline lemine ve isteklilerin de 25. 7. 939 sa • 
alınarak sıhhi ve fenni ıeraite göre ne çalışmış bulunduklarına dair vesi· lı günü saat 10,30 da Belediye encüme 
isale ve bu ite ait tesisat inşaatı olUi ka. nine müracaatları. (2905) 12880 4 - İmtihan, latanbul ve Ankara • ____________ .:__ __ ilinı 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: Nafıa Vekaletince musaddak proje -
1 - Elazığda yeniden yapılacak leri mucibince bedeli ketfi (38646) li- da üç ağustos 93

9 tarihinde yapılacak ve kazananlara - İstanbulda iseler. An 

~~:~99:k~;rabi~a!u~~:~:ı:ıifb:e::~! ra 2 (71) ~:::tt::~ teminat (2898) lira k.:.:~;:n 3: cü Sulh Hukuk Mah- karaya kadar azimet harcirahları veri-

altmıı bin liralık betonarme kısmı ka- (SO) kuruıtur. lecektir. <
29

80) 12974 
Ankara'nın Anafartalar mahallesi 

Palı zarf uıuliyle ekıı0 ltmeye konul 3 - Münakasa 9 temmus 939 dan Bakır tel alınacak 
muttur. • batlayıp 24 temmus 939 pazarteai ak- Karaoğlan sokak 8 No. lu evde ikamet 

2 
B · · k ..ıımına kadar devam eder. etmekte iken ölen Kiyark kızları Ta - P. T. T. Levazım Miidürlüiün-

- u ıte aıt prtname ve evra :r- kobı" Roza, Katı'k Gu''lyanen· . d Divanımuhaaehat Reisliğinden•. 
ıunlardır: 4 - İhale 25 temmus 939 salı cfi- • ın mıraa - en : 
Bayındırlık itleri genel prtnameai nü saat 15 de Kartal Belediyesi dai • çılarının kimlerden ibaret olduğu an • 1 - Telefon hatları ihtiyacı için Divanı muhasebat için kapalı zarf 
Fenni prtname mi encümeninde yapılacaktır. latılmaınıı ve timdiye kadar mirasçı- (l70) ton 3 m/m, (5) ton 1,5 milimet uıuliyle eksiltmeye konulmuı olan 
Hususi şartname, 5 - Eksiltmeye girmek iıtiyenler ları da müracaat etmemiş oldukların· reki ceman (l75) ton bakır tel, kapalı 170 ton yerli kok kömürüne talip zu. 
Hulasai ketif bu ite ehil olduklarına dair Taksim • dan kanun madeninin 534 cü maddesi zarfla eksiltmeye çıkarılmııtır. bur etmemiş olmasından dolayı olbap-
Eksiltme prtnameıi de, İstanbul Belediyesi sular idaresi mucibince üç ay içinde sıfatlarını be- 2 - Muhammen bedel (175.000), taki prtnamesine tevfikan 22. Tem • 
Mukavelename umum müdüriyetinden ehliyet vesi. yan etme_k üzer~ alakadarların ilanla mu~akkat. teminat (10.000) lira olup muz 939 cumartesi günü saat 11 de Di-
İstekliler bu prtname ve evrakı vi· kası almaları. dav~t ~dılmel~rıne mahkemece karar eksıltmesı 27. 7. 939 pertembe günü vanı Muhasebat idare ve hesap itleri 

liyet nafıa müdürlüğünde görebilir· 6 - 939 yılına ait ticaret odası ve· verBılmış ~dlddugundafn, . ~t 51 ~?, de. Ankarada P. T. T. mum müdürlüğü odasında toplanacak olan 

1 .ı.kaıı. u mu et zar ında mırasçılarının mudurluK bınaıındaki satın alma ko ko · h d 1 kl 'h 1 er. h .. . . A • mııyon uzurun a pazarı a ı a e• 
3 - Eksiltme 10-7-939 tarihinden 7 - latekliler prtname, proje ve ma kemeye muracat etmelerı ılan ° · misyonunda yapılacaktır. ıi icra kılınacağından talip olanların 

3-8-939 tarihine tesadüf eden perıem- merbutatını Kartal Belediyesinde her lunur. <3027) 12996 3 - İstekliler, muvakat teminat 325 liralık muvakkat teminatlariyle 
be günü saat 15 te Elazığ Nafıa Mü- giin görebilirler. ~kbu~ ~eya banka mektubu ile kanu birlikte yevmi mezkfırda adı geçen ko 
dilrlüğil odasında Müteıekkil artır. 8 - İtbu inpatın ihale bitiminden n~. vesaıkı muhtevi kapalı zarflarını o misyona müracaat etmeleri ve şeraiti 

Divanı Muhasebat 

Kömür ahnacak 

ma eksiltme komisyonunda yapılacak- dört av sonra ikmali prttır. 12908 gun saat (10) a kadar mezkur komiı • öğrenmek isteyenlerin idare ve hesap 

Tunceli Nafıa Müdürlüiünden: tır. B ,·, motos·ıklet yona vereceklerdir. itleri müdürlüğünden parasız verile -
1 - Eksiltmeye konulan it: Tunce- 4 - Eksiltmeye girebilmek için 4 - Şartnameler, Ankarada P. T.T. cek olan şartnameyi istemeleri lüzumd 

1i villyeti Kalan kazasından mektep iatekliler 4250 lira muvakkat teminat alınacak HükOmef konaftı yaphrllacak levazım, İıtanbulda Kınacıyan hanın- ilan olunur. (3034) 12998 

Mektep yopt1rılocok 

inşaatıdır. vermesi ve bundan batka apğıdaki ti 
Bu itin keşif bedeli 17229.24 lira· vesikaları getirmeai lazımdır. Elhiatan Kaymakamlıimdan: Ankara Valiliğinden: 

dır. A • 35 bin lira kıymetinde bina iti Kazamız köylerinin sağlık itlerinde Ketif bedeli (21343) lira (33) kurut 
2 - Bu işe ait evrak ve ıartname yaptığına dair vesika kullanılmak üzere Zilndap veyahut tan ibaret bulunan Polatlı kaaabaıın-

ıu nlardır: B • İhaleden en az 8 gün evel vili- fndiana marka bir sepetli motosiklet da yapılacak hükümet konağı inşaatı 
A) Eksiltme şartnamesi yete müracaatla eksiltmeye girebil • alınması eksiltmeye konulmuıtur. 24. 7. 939 pazartesi günil saat 15 devi 
B) Mukavele projesi mek için alınmıt ehliyet vesikası; İsteklilerin en geç 20. 7. 939 perıem liyet nafıa müdürlüğü odasında top 
C) Bayındırlık işleri genel prtna· C • 939 yılına ait ticaret oduı ve- be günü saat 10 na kadar Elbistan kay lanacak nafıa eksiltme komisyonunda 

mesi. ıikaaı: makamlıiına bat vurmaları ilin olu • ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u 
D) Ketif hutasa cetveli D • İnpat müddetince it batında nur.. 12977 ıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
E) Hususi prtnme diplomalı bir mühendis veya bir fen Bu inşaatın (11343) lira (33) kuru1 
F) Yapı itleri umumt ve fenni ~rt- memuru bulunduracağına dair teah. Motopomp oh nacak luk bir kısmı 939 mali yılı bütçesin 

namesi. h\itname: den ve geriye kalan 10 bin liralık kıı -
G) Seridöpri 5 - Teklif mektupları yukarda il- Ankara Güdül Belediyesinden: mının da 940 yılı bütçesinden ödene 
H) Proje çüncü maddede yazılı saatten bir sa- Eksiltme ile alınacalı: Balke marka ceği; muvakkat teminatı 1600 lira 75 
İsteyenler bu ite ait evrakı Tunce. at evveline kadar komisyon reisliği- mötopomp ve teferrilatı bedel muham- kuruttur. 

li nafıa dairesinde bedelsiz olarak gö- ne makbuz mukabilinde verilecektir. meni (2200) lira teminat % de 7 buçuk lateklilerin teklif mektuplarını ve 
rebilirler. Posta ile gönderilecek mektupların hesabiyle 165 lira fenni ve huıuıt prt teminat mektup veya makbuzu ile ti 

3 - Eksiltme 20. 7. 939 pertembe nihayet üçüncü maddede yazılı saate namesi belediyemizden meccanen teda caret odası vesikası ve ekıilttıenin ya 
günU saat 15 de Tunceli nafıa müdür- kadar gelmit olmuı ve dıı ı:arfın mü- rik edilebilir. Eksiltme müddeti 2 a • pılacağı günden en u 8 güıi evel refe 
lüğü binasında kapalı zarf uıuliyle hür mumu ile iyice kapatılmuı prt- ğuı 1939 çarıamba günü saat 16 yaka· ranı ve diğer vesikalarını raptetmek 
yapılacaktır. tır. dar 21 gündür. İhale günü bedel had • suretiyle Ankara vilayetine istida ile 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- Postada olacak gecikmeler kabul di liyik görülmez veya talip çıkmu • müracaat ederek bu ite ait alacaklan 
teklilerin 1292.20 lira muvakkat temi- edilmes. 13001 sa arttırma 10 gün müddetle temdit e- ehliyet veaikalariyle birlikte yukarda 
nat vermeai • qağıdaki vesikaları ha dilir. Eksiltmeye ittirak edenler art· adı geçen günde saat 14 de kadar ek. 
b olup ıhtermeai lhımdır. Zayi - 929 senesinde aıkert sanatlar tırma ve eksiltme kanununun bUlı:Um· ıiltme komisyonu reiıliiine vermele-

A) t~ en u 8 liln evel Tunce mektebinden almıt oldutum pbadet- leri dairesinde ftlaiki lbimelerini il>- rt 
• ru etmeleri 11.nmdır. !bale ,eri Gi - B, • .tıt 

4 kalem bant al.ınacak 
P .T. T. Levazım Müdürlüfünden: 

Adet Nevi 

Muvakkat Eksiltmenirı 

Muhammen bedel teminatı Eksiltme saati sureti icrası 
Lira Lira Kr. 

?0000 Telsiz Perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
20000 Telsiz Ondülitör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 

2500 Simenı Perfore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
2500 Teleem Perfore bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

1 - Yukarda müfredatı yazılı dört kalem Bant, münakasaları ayrı ayrl 
yapılmak üzere satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeler, 9-8-939 tarihine müaadif çarpmba günü yukarda yuı• 
lı saatlerde Ankara'da P. T. T. Umumi Müdürlüğü binasındaki satın alıtı' 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kapalı sarfa ittirlk edecek taliplerin, muvakkat teminat makbuı:ıı· 
nu veya Banka mektubunu ve kanuni vesaikle teklif mektubunu muhtelfi 
kapalı nrflannı o gün eksiltme saatlerinden bir saat evveline kadar koıni•· 
yona vereceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbuzu veya bari' 

ka mektubiyle kanuni vesaiki hamilen mezkQr gün ve saatte komiıyorı' 
milracaatlan. 

5 - §artnameler, Ankara'da P. T. T. lnanm w latan 
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ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 - Sartnamesi her pn komiayonda b - Bu kanunun tayin · ettiği vesi • 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu görülebilir. katar. -

Milli Müdafaa V. gibi i§lerlc igtigal ettiklerine dair ti- 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü c - Münakalat vekaletinden alın -
earet odasından alacakları vesikalarla maddelerinde yazılı kanuni vesikalarla mış bu i§e mahsus ehliyet vesikası 
birlikte zarflarını ihale ıaatinden be - birlikte ilk teminat me~tup veya mak- (İsteklilerin ihale gününden en az ııe
hemhal bir saat eveline kadar M. M. buılariyle muayyen ıaatte hazır bulun kiz gün eve! bir istida ile Münakalat 6 seyyar mutbak 

alınacak 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. maları. (3010) 12980 vekaletine müracaat etmeleri ve ehli -

(2983) 12976 5 t t Q "" h yet vesikasının verilmesine esas ola-

D • ' 1 ,. 1 k orna ez a 1 cak belgeleri istidalarına raptctmele -
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- emff e Y8 IDCaR a lftaCI 1 k ri lazımdır.) 

miıyonundan : M. M. Vekileti Satın Alma Ko· Q 1 naCQ 5 - Bu iş için evelce eksiltme evra-
ı - 6 a~ct seyyar mutbah kapalı misyonundan ı M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ki satın alanların, eksiltme ııartname-

zarfla eksıltm~ye konu~muştur . . Mu • 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı misyonundan : sindeki ihale tarihini tashih ettirmek 
hammen bedelı 14.400 lıra olup ılk te· 3150 lira olan 150 kilometre demir tel 1 _ s adet Torna tezgahı kapalı Uzere bu evrakla birlikte D. Dcmiryol 
minat miktarı 1080 liradır. ile 3000 tane fincan açık eksiltmeye zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu _ lan yol dairesine müracaat etmeleri. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 3ı. 8· konmuştur. hammen bedeli 17.000 lira olup ilk te- (2895) 12911 
939 perşembe günü saat 11 de vekalet 2 - Eksiltmesi 18. 7. 939 salı günü minat miktarı 1275 liradır. 
satın alma komisyonunda yapılacak . sat 11 dedir 2 K 1 fl k 'ltm . 5 9 Elbise ve palto yaphrllacak · . . - apa ı zar a e sı esı . . 
tır. 3 - İlk tcmı~atı 2~6 lıra 25 kuruş 939 cumartcıi günü saat 11 de vekalet D. D. Yolları Satın Alma Komis-

3-:: .~art_n~mesi her gün komisyon. olup şartn~mesı komısyonda görülür. satın alma komisyonunda yapılacak - yonundan : 
da gorulcbılır. 4 - Eksıltmeye gireceklerin kanu· tır Birinci ve dokuzuncu işletme me • 

4 -:-. Seyyar ~utbah ~~~akasas;nı ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, ~ - Şartnamesi her gün komisyon - murin ve müstahdemini için bir sene 
bu gıbı malzeme ımal cttıgını ve ha en 3 maddelerinde yazılı belgeler ve bu d ·· .. 1 bil' f d 2546 t k lb" 528 d . . .

1 
. _ ', • . • . • a goru e ır. zar ın a a ım c ıse ve a et 

faalıyettc bulund~ğunu. ves~ı.k ı ey11

1
. gıbı ışlerle ıştıgal ettıklcrine dair ti • 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü palto kapalı zarf usuliyle bilmünaka-

bat eden her fabrıka gırebılır. er 1 caret odasından alacakla 'k 1 · · · · f b 'k 
1 

d b k . d n . . rı vcıı a ar - maddelerındc yazılı vesıkalarla bırlik sa yaptırılacaktır. Elbıse ve paltonun 
_ a. rfı da ard ab. ~ m

1 
cvzuatı anunıye e la bırlıkte muayyen gUn ve vakitte te ilk teminat ve teklif mektuplarını kumaşları idarece verilecek harç ve i-

ıstı a e e e ılır er. M. M. V. satın alma komisyonunda 'h 1 · d b' t ı· k d · · .. hh 'd · ı ak B 
5 

M"' k · . k rzu eden b 
1 1 

ı a e saatın en ır saa eve ıne a ar malıyesı mutea ı e aıt o ac tır. u 

f b 
:-k 

1 
unakal~fayad ıştıkrla ~ a tbahla u unma arı. (2698) 12674 komisyona vermeleri lazımdır. işin muhammen bedeli 23536 ve 

a rı a ar te ı e ece en mu • . . mu · 
rın planlariyle. hususi vasıflarını mü- Matra kıllfı alınacak (3011) 129s1 vakkat temınatı 1165,20 tıradır. 
nakau gününden en geç bir hafta e- 1 t .. k Münakasa 24. 7. 939 pazartesi günü 

d . · M M v k"l · S ncaa muna asası saat 16 da Sirkecide 9 i şletme binasın· 
vel hava levazım şubesine tev ı ctm. 1§ . • • e a etı atın Alma Ko- ~ 

da M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- da A. E. komisyonu tarafından yapı · 
olmaları ve buradan münakasaya gıre- mısyonun n : 
bilecekleri için verilecek vesikayı mü- 1 -:. 2000 adet matra kılıfına muay- misyonun~an .: . 
nakasa gününden evcl almıt bulunma- yen gunde talip zuhur etmediğinden 1 - Eskışchır tayyar~ ~layında bı ~ 
ları lazımdır. Bu vesika tekliflerle be- yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. rinci sınıf çift h~ngarla ıkı cephanelik 
raber münakasa komisyonuna göste - M.uhammen bedeli 700 lira olup ilk te kap~lı zarfl.a eksıltm~yc konulmuştur. 

lacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni vesi
larını ihtiva edecek olan kapalı zarf · 
larını aynı gün saat 15 c kadar komis 
yona vermeleri Hizımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmek· 
te ve harç nümuncleri de aynı yerde 

rilecektir. mınat miktarı 52 lira 50 kuruştur. ~eşıf b~dch 1_74.754 lıra 8.8 kuruı olup 
6 _ İsteklilerin kanunun 2 ve 3. eli 2 - Pazarlığı 18. 7. 939 salı günü ılk tcmınat mıktan 9988 l~radır .. 

maddelerinde yazılı vcsaikle birlikte saat 15 de vekalet satın alma komis - 2 - Kapalı zarfla eksıltmcsı 1. 8. 
ilk teminat ve teklif mektu?larını . mu yonunda yapılacaktır. 939 salı g~inti saat 11 de vekalet satın gösterilmektedir. 

ayycn eaatten bir saat evclıne kadar 3 - Şartname ve nümuncsi her gün alma komısyonun~a yapılacaktır. 
komisyona vermeleri. komisyondan alınabilir. 3 - Şaı·tnames~ . plan ve .. projel:r 

(4878 12831) 

5 kalem malzeme ahnacak 
12820 

(3013) 12983 4 - İsteklilerin daha fazla ma!Umat · 880 kuruş mukabılınde her gun komıs 
almak üzere her gün komisyona müra yondan alınabilir. D. O. Yolları Satın Alma Komis· 

İnşaat münakasası caatları. (3009) 12979 4 - Eksiltmeye girecekler bir haf - yonundan : 
ta cvel hava müsteşarlığı inşaat şube- Muhammen bedeli 14400 lira olan a-

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- Tıbbi alôt ve sine müracaatla vesaik almaları lazım- şağıdaki isim ve miktarı yazılı 5 ka -
misyonundan : dır. lem malzeme 24. 7. 939 pazartesi günü 
1- Keşif bedeli 133576 yüz otuz üç malzeme ah nacak 5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. CÜ saat 15 de taahhüdünü ifa edemiyen 

bin beş yüz yetmiş altı lira 85 kuruş maddelerinde yazılı vesaikle birlikte müteahhidi namına açık eksiltme u-
olan Mamakta gaı taburu kışlası ik • M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ilk teminat ve teklif mektuplarını iha suliyle Ankarada idare binasında sa -
malı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye misyonundan : le saatinden bir saat evelinc kadar ko- tın alınacaktır. 
konmuştur. 1 _ 33 kalem alatı tıbbiye ve mal _ misyona makbuz mukabili vermeleri Bu işe girmek isteyenlerin 1080 li • 

2 - Eksiltmesi 31. 7. 939 pazartesi zemc açık eksiltme suretiyle satın alı- lazımdır. (3012) 12982 ralık muvakkat teminat ile kanunun 
günü saat 11,30 on bir buçuktadır. nacaktır. Muhammen bedeli 1492 lira tayin ettiği vesikaları hamilen eksilt -

3 - İlk teminatı 7928 lira 85 kuru§ olup ilk teminat miktarı 112 liradır. me saatine kadar komisyonda ispatı 
"iup !artnamesi 668 kuru§ mukabilin- 2 _ Açık eksiltmesi 4. 9. 939 pazar- vücut etmeleri lazımdır. 
de komisyondan alınır. tesi günü saat 15 te vekalet satın alma Şartnameler parasız olarak Ankara-

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu - komisyonunda yapılacaktır. da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -

Ordu hasla bakıcı hemıireler okuluna ait 
azı izah 1 ve okula kayıt ve kabul ~artları 
M. M. Vekaletinden : 
ı - Ha•taDalliıcı h_,.,...._ ;rent..ıı ..... -.c a ...... An-ra"da M. M. Vek:l

leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 

olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanelc· 

rinde yapacaklar, ondan ıonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te

§ekküller kendilerine açık olacaktır. 
4 - Tahsil mliddeti Uç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 

lira harçlık verilecek ve ia§c ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 
S - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maaş

dan başlamak üzt;te maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
r:aman dahi iaıc, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a · Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmcğe müsa-

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir· 
mek ve evraka bağlamak lazımdır. 

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev. 

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. . 
e • En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör· 

düğünU ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 
f • Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmUş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 

keza eklenecektir). 
g • Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen· 

mek suretiyle veya diğer inzibati F;ebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi ıe· 
bcpler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ

ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhlldname vermek. 
8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar hunları Ankaradakiler M. 

M. Vekfileti sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Vali· 
tiklerine. kazadakiler kaymakamhklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
M. Vckftleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma· 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kahul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar aarfcde· 
cekleri vol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. 'VekUeti sıhhat işleY-i 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 

(1859) 11849 

İkramiye tevzii 
M M. Vekaletinden : 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile gehit öksilzlerine isabet e· 

den ıkramiye miktarları aşağıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılı§ müddeti 
dört ay olduğuna göre maltıl ve şehit öksüzleri ellerindeki vesaikle der· 

hal tevzi komisyonlarına müracaatları. (2836) 

1. derece subaya 
2. 
3. 
4. 

.. 
" 

" .. 
,, 

Lira Kr. 
231 00 
207 90 
161 70 
138 60 

1. derece ere 
2. •• .. 
3. .. 
4. • 
5. 

.. .. 

Lira 
115 

92 
69 
46 
23 

Kr. 
50 
40 
30 
20 
10 

Tômirat yaptınlacak 
Ankara Defterdarlığından: 

1 - 2160 lira muhammen ke~if be~ 
delli Çankaya mal mildlirltik öinasın· 
da yapılacak tamirat işi açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - :boa.le .1'7 ~ - ;..as.n..ı 
gilnU •-t 15 de Ankara defterdarlı -
ğında toplanacak eksiltme komisyo -

tılacaktır. (2844) 
İsmi Mıktan Kg. 

Kanarya sarısı toz boya 
İngiliz kırmızısı aşı toz boya 
İngiliz yegili a91 toz boya 
verrnfnyum toz boya 
Oksit dö fer 

1000 
1000 
3000 
2000 

8000 
12824 

nunda yapılacaktır. 8 ı t . . k 
3 - İsteklilerin ihaleye girebilme - a as m Una asa Si 

leri için nafıa müdürlüğünden alacak- D. D. Yolları Satın Alma Komis· 
ları fenni ehliyet vesikası ve 162 lira· yonundan : 

lık müvakkat teminat makbuzu ile a - Muratlı istasyonuna üç kilometre 
dı geçen günde komisyona gelmeleri. mesafedeki Sirtköy taş ocağından is • 

4 - Bu .. işe ait şa:tnameyi ve k~şU tihsal edilerek istasyonda teslimi şar
evrakını. gormek ve ızahat almak ıs· tiyle ve kapalı zarf usuliyle 14500 m3 
teyenlerın defterdarlık milli eınlak balast satın alınacaktır. Bu işin mu • 
müdürlüğüne müracaatları (2730) hammen bedeli 23925 lira ve muvak -

12686 kat teminatı 1794,38 liradır. 
----------------------------~ 

D. Demiryollar1 

Muhtelif ölçü 
aletleri alınacak 

Münakasa 26. 7. 939 çarşamba günü 
saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme bi 
nasında A. E. komisyonu tarafından 

yapılacaktır. İsteklilerin teminat ve 
kanuni vesikalarını ihtiva edecek ka
palı zarflarını aynı gün saat 10 na ka· 
dar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler paraı;ız olarak komisyon· 
dan verilmektedir. 

(4947/ 2881) 12872 D. D. Yolları Satın Alma Ko· 
misyonundan ı ; 

Muhammen bedeli 23.500 lira olan Bir hastane binası yaptmlacak 
muhtelif ölçü aletleri 29. 8. 1939 sah D. D. Yollan Satın Alma Komis-
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü i· yonundan : 
le Ankarada idare binasında satın alı- Ankara istasyonu civarında kalori -
na~kt~r, . . fer, elektrik ve sıM tesisatı da dahil 

~ ışe gırmck ıstcyenlerin (1762, - olmak üzere bir hastane binası inşaatı 
50) lıralık .muvakkat teminat ile ka - kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat ü
nu~u.n tayın .~ttiği vesikaları ve teklif zerinden eksiltmeye konmuştur. 
le~ını aynı. g~.~ saat 14,30 a kadar ko - 1 _ Bu inşaatın muhammen bedeli 
ınisyon reıslıgıne vermeleri lazımdır. 285,000 (iki yüz seksen beş bin) lira -

Şartnameler parasız olarak Ankara- dır. 
da malzc.~e daircııindcn, Haydarpaşa- 2 - İstekliler bu işe ait şartname 
da tcscllum ve sevk şefliğinden dağı • vesair evrakı Devlet demiryollarının 
tılacaktır. (2931) 12971 Ankara ve Sirkeci veznelerinden 14,25 

i ncaat .. k lira bedel muakbilinde alabilirler. 
~ muna QSQSI 3 - Eksiltme, 31. 7. 939 tarihinde 

D. D. Yolları Satın Alma Komis· pazartesi günü saat 16 da Ankara'da 
yonundan : Devlet demiryolları yol dairesinde 

Sivasta lojman olarak yaptırılacak toplanacak merkez birinci komisyo -
blok ve müteferrik evlerin inşası ye - nunca yapılacaktır. 
niden kapalı zarf usuliyle ve vahidi 4 - Eksiltmeye girebilmek için is
fiyat üzerinden eksiltmeye konmuş - teklilcrin teklif mektupları ile birlik
tur. te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 

1 - Bu in~aatın muhammen bedeli aynı gün saat 15 e kadar komisyona 
200000 liradır. tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname a - 2490 sayılı kanun ahkamına 
ve sair evrakı Devlet demiryollarının uygun olarak 15150 liralık muvakkat 
Ankara vezneıindcn (10) lira bedel teminat, 
mukabilinde alabilirler. b - Bu kanunun tayin ettiği vesi. 

3 - Eksiltme 27. 7. 939 perşembe kalar, 
günü saat 16 da Devlet demiryolları c - İsteklilerin en az yüz bin lira 
~ol. daire~inde toplanacak merkez 1 kıymetinde emsali bir inşaat işini ba-
ıncı komısyonunca yapılacaktır. şarmış olduğuna dair vesika, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- d - Münakalat vekaletinden bu işe 
tcklikrin teklif mektupları ile birlik- mahsus alınmış ehliyet vesikası. (Eh
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki liyet vesikası için ihale tarihinden 
aynı gün aaat 15 e kadar komisyon re- en az sekiz gün evci bir istida ile mü -
iıli ine tevdi etmiş olmaları li.zımdır. racaat edilmesi ve vesikanın verilme -
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Muhtelif yiyecek olanacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müıtahdemininin 27 Temmuz 1939 dan 31 
Mayıs 1940 tarihine kadar a§ağıda yazılı 7 gurupta ayrı ayrı ve hizalarında 
gösterildiği ilzere bir kısmı kapalı zarfla ve bir kısmı da açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - İhalesi her gurup·hizasında yuılt gün ve saatlerde Rektörlük bl· 
nasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat% 7,5 dir. 

4 - Teminatlar ihaleden bir saat evvel komisyona teslim edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız §artnamc almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. (2854) 

Cinsi 

Ekmek 

Et koyun karaman 
birinci. 
Et kuzu .. 

Muhammen 
Miktarı Fi. Kur. 

140000 10,5 

40000 40 
5000 33 

Turan İhale 
Lira Kur. Tarihi ve saati 

14350 

16000 
1650 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 11 de 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 12 de 

Sadey,ağı U. birinci 13000 105 13650 Kapalı zarfla 
25-7-939 - 15 te Zeytinyağı Ayvalık 6000 58 3480 

Reçel muhtelif cins 5000 40 2000 
Açık eksiltme 
25-7-939 - 16 da 

Zeytin iyi cins 2000 
Kaşar peynir 1500 
Beyaz peynir 2000 

Tereyağı 1000 
Süt 5000 
Yoğurt 8000 
Kaymak 300 
Yumurta 50000 adet 

Pirinç 7000 

Kuru fasulye 7000 

Kuru barbunya 2000 

Nohut 2000 

Patates 10000 

Kuru soğan 12000 

Soda 6000 

Sabun yesil 2000 
Tuz 5000 

Un 5000 
Toz şeker 12000 
Kesme şeker 6000 
Kırmızı bübcr 50 
Kara bübc;r 75 
Kuş üzümü 150 
Çam fıstık 150 
Çay 100 
Pirinç unu 150 
Ceviz içi 500 
Makarna 2000 
İrmik (kalın ve 
ince) 1000 

GUJJas: 150 
Tel şehriye 200 
Buğday 1300 
Nişasta so 
Bulgur 2500 
Kara Mercimek 500 
Kırmızı mercimek 300 
Kuskus 1500 
Tahan 900 
Pekmez 900 
Tarhana 1000 
Sebze konservesi 4000 

Semizotu 1000 

35 
70 
45 

140 
17,5 
20 

160 
2 

35 

20 

14 

16 

9 

7 
8 

24 

7 

16 
28 
32 

40 
110 
35 

120 
360 
30 
60 
30 

24 
10 
28 
12 
60 
11 
16 
12 
24 
36 
20 
35 
30 

10 

700 
1050 

900 

1400 
875 

1600 
480 

1000 

2450 

1400 

280 

320 

900 

840 

480 

480 

350 

800 

3360 
1920 

20 

82,5 
52,5 

180 
360 

45 
300 
600 

240 
105 
56 

156 
30 

275 
80 
36 

360 
324 
180 
350 

1200 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 17 dı 

Kapalı zarflı 
26-7-939 - 11 de 

100 
Ayşekadın fasulye 7000 15 1050 
Dolmalık yeşil bübcr 1000 15 150 
Tomatcs 
Taze bamya 
Sivri büber 
Salatalık hiyar 
Limon başboy 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Patlıcan başboy 

Kabak 
Taze soğan 
Taze vişne 
Taze erik 
Taze kayısı 
Karpuz 
Kavun 
Üzüm 
Elma 
Portakal 80 lik 
Şeftali 
Taze yaprak 
Lahna 
Pırasa 

İspanak 
Taze bakla 
Havuç 
Kuru sarımsak 
Salamura yaprak 
Salça 
Enginar 

10000 
500 
500 

5000 adet 
15000 adet 

10000 demet 
2000 demet 

100 demet 
12000 

2000 
1000 
1500 
1000 
1000 

10000 
10000 
10000 

1000 
10000 adet 

1000 
300 

12000 
8000 
8000 
4000 
1000 
200 
500 

1500 
4000 adet 

12 
20 
20 
5 
4 

2 
2 
2 

15 

12 
12 
22 
15 
30 

7 
7 

25 
28 

5 
30 
18 

7,5 
7 

12 
13 
8 

25 
25 
30 
5 

1200 
100 
100 
250 
600 

200 
40 
20 

1800 

240 
120 
330 
150 
300 
700 
700 

2300 
280 
500 
300 

54 
900 
560 
960 
520 

80 
50 

125 
450 
200 

Kapalı rarfta 
26-7-939 • 12 dı 

12885 

Lokanta ve Go%İnoların 

nazar1 dikkatine 
Fabrikarnrzın BAŞKURT markalı yerli 
mamulitımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur . 

Ankara 1&bf merkezi: Niyazi Kmmman ve Ortaiı Anafar· 
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ÇUBUK BARAJI 
Gazino, Lokanta ve Bahçeleri 

açılmı~tır. Lokantanın tam servisi birkaç gün sonra itmam 
edilecektir. 2593 

l='LIT 

Sayısız 
1inPk!Pri 

FLiT 
.. İLE 

DlDüRUNUl 

daima ÖlDüRUR I • 
Uınuınl deposu ı •respto, 

lıtanlıuı. Galata, VOJ•od• HH ı 

GECELi - GÜNDÜZLÜ 

ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ 
Mektep eylülün 19 uncu SALI günü açılacaktır. Kayıt için PA

ZARTESİ ve PERŞEMBE günleri saat 9 - 12 ye kadar, ayrıca da 
mektupla müracaat kabul edilir. Eski talebeler yerlerini muhafaza 
edebilmeleri için erken müracaat etmelidirler. 

Adres: Bağlarbaşı, Telefo: 60474 5002 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll~ - -- -
~ 11 ULUS 11 azetesinin ~ - -
§§ İstanbul ilônat acenteliği § 
= -:E Müessesemiz 1 Temmuz 1939 tarihinden itibaren lstan· : 
:E bul'da bir ili.n~t acenteliği açmı§ ve acenteliği l. Ziya § 
§ Bersia'e tevdi etmiştir --E: ADRESi: = Galata' da, Fermeneciler'de, Kenber hanında 8-10-11-12 = = numaralı dairedir. Telefon 49442 - --
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:' 

Memur alınacak 
. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından · 
Bankamızın Merkezi ve Muhtelif tubeleri için tahsil de

receleri ile mütenasip maat verilmek suretiyle yüksek tah· 
sil görmüş olanlar arasında müsabaka ile lüzumu kadar 
memur alınacaktır. 
1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki teraiti haiz ol· 

mak lazımdır. 
a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini 

muntazaman ifaya mani olacak derecede bünyevi 
zafa veya arızaya müptela olmamak, 

b) İffet ve haysivet erbabından olduğu ve amme hicfe. 
mahnda istihdam hakkından mahrum edilm~miş bu 
lundııihı vapılacak tahkikatla sabit bulunmak, 

c) Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yukarı olmamak, 
ç) Yüksek tah~ll vnrmüş buhınmak, 
d) Fransızca, ln1?ilizce ve Almancadan birine iyi dere

cede vakıf bulunmak. 
2 - Müsabaka imtihanı programı: 

a) Riyaziyat, 
b) lktısal, 
c) Hukuk, 
c) Rankacılrk, 
d) Fransızca veya lngilizce yahut Almanca lisanların· 

dan Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara tercüme. 
3 - idare merkezimizle lstanbul şubemizde yapılacak O· 

lan bu imHhana iştirak edeceklerin 29-7-1939 tarihinr 
kadar mezkur şube müdürlü~üne ve Ankara'da Me· 
murin servisine müracaat ederek lüzumlu vesikaları 
hmııımlamaları lazımdır. 

4 - İmtihanlara Ankara ve lstanbul'da 4 Ağustos 193!' 
cuma günü saat 9 da başlanacaktır. 

5 - Lise m,.zunları için evelce ilin edilmi• bulunan imti 
han tarihi 9 Ağuıtoı 1939 olarak tashih edilmiıtir. 

2115 
- - --· .... ~· 

ULUS 14 - 7 - 1S3"t 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - = -: Cebeci Açık hava sineması : 
: pek yakında açılıyor : 
= -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Nazarı dikkate 
Ankara Valiliğinden : 

2901 sayılı kanunla tahriri icra kı
lınan aşağıdaki listede yaz.ılı cü~ü. -
tamları ihtiva eden köylerın arazısı
ne tahrir komisyonu tarafından ko
nulan kıymete vukubulan itiraz üze
rine idare heyetince bu cüzütamlara 
ait tetkikat tamamen ikmal ve karara 
bağlanmak suretiyle katiyet kespet • 
miş olduğundan yeni tahrir kı!me.tl_e
rinden vergiye tabi tutulacagı ılan 
olunur. (3032) 

Cüzütam ismi 

Ankara merkez kazası 
Mamak 
Aydıncık 

Alacaatlı 

Aydın 

Akcaviran 
Ahi 
Alpavut 
Ah ur 
Balakaya 
Bitik 
Bucuk 
Balaçimşit 

Çoğlu 

Dodurğa 

Elvan 
Ergazi ma Ahmet çiftliği-
Macun çiftliği 

Eryaman 
flyavut ma Odan çiftliği 
Emirgazi 
Fethiye 
Güvenç ma dönge çiftliği 
Hal kavun 
trendi 
İğne 
incirlik 
İğmir 
Karacakaya 
Kutuğum 

Karalar ma çeltik çiftliği 
Kışla 

Bağlum kılıçlar 

Kınık 

Kazan 
Orhan iye 
Zir Örencik 
Polatlar 
Sarıayak 
Zir saray 
Sancar 

ovucak 
Dudözü 
Teşrek 

Yuva maa çakırlar çiftliği 
Yakacık 
Yıl bant 
Yassı viran 
Zir Çimşit 
Zir peçenek 
Sincan 
Feyzi ye 
Çubuk sarayı maa İcecik 
ve onaç çiftliği 

Balıkuyumcu 

Karaca viran 
Pusaklar 
lir nahiyesi k,.sik taş maa 

Seyirce çiftliği 
İvedik 
Mülk 
Memlik 
Tulun taş 
Dikmen 
Karaoğlan 

İmrahor 
Yavrucuk 
Karataş 

Bursa! 
Çakal 
Hasanoğlu 
Kılınçlar 

Dereşıh 
K. Yozgat 
Yenişıh 
Kıbrıs 

Kusunlar 
Çöl başı 
Virancık 

Kutludüğün 
Mühye 
Kurbağa 

Bayındır 
Balgat 
Gerder 
Deliler 
Mevkii 

Karadere 
Y. Öveç 
Aşağı Öveç 
Çal 
Sürünoğlu deresi 
Dikmen 
Laka fos 
B. Esat 
Seyran 
Çankaya 
A. Ayrancı 
Ömer pınarı 
Y. Ayrancı 
Kavaklıdere 

K. Esat 

BUGÔN 
KUM6AQAS\NA 
PAD4ATAN 
KOCOK EL 

DİKKAT -
Sadeyağı meraklılarına müjde 

Hakiki Urfa yağı toptan ve pe
ca1'eade Yenihal No: 47 URFA 
b&Jır.lıaatlyealnde -bl&r. 

Bir defa dene!iniz 

Zayi - Mülkiye mektebinden me -
zun olduğumua dair mezkur mektep 
idaresinden aldığım 25. 7. 927 tarih ve 
471 numaralı vesikayı kaybettim. Bu 
defa şehadetname alacağımdan kay • 
bolan vesikanın hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

321 doğumlu Osman oğlu İsmail 
Hakkı Melan 2562 

llk ve Orta okul talebeleri 

Yeni ve kolay bir metodla, zayıf 

oldukları her dersten azami 2 ayda 
mükemmelen yetiştirilir. Şerait eh -
vendir. Ulus'ta ZD. rumuzuna mek -
tupla müracaat edilmesi. 2619 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6446 
imtiyaz .ıahibı 

l•kender Artun 

Umumi neşriyatı ıdar' eden . 
Vazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baannevi ANKARA 

YA~IN 
CEK DEFTEQ.INE 

IMZA,ATAH 
r,OYOK EL 

OLACAKTlll 

TO~K(Y 
iŞ 

f>ANKA~I 

LEYLi ve NEHARi 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır. 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZIRLAR. 

Kay•• muawa.l-l pa••T stlnüBdea maada her IJUn _.t 

9 dan 12 ye kadar yapılır. 
Okul 18 eylül pazartesr günü açılacaktır. 5006 

Otojen ve elektrik kaynak 
telleri ahnacak 

D. O. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazılı ve 2 
No. Iı liste muhteviyatı otojen ve elektrik kaynak telleri ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 28-8-1939 pazartesi günü saat 15 den itibaren sıra ile ve ka • 
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 126 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak
tadır. (3024) 

Muhammen Muvakkat 
Liste bedeli teminatı 
No. Malzeme ismi Miktarı L. K. L· K. 

Otojen kaynak için tel 
ve çubuk 

2 Elektrik şerare kaynak 
tel ve çubukları 

30 kalem 

22 
" 

65.300,00 4.515,00 

25.247,00 1.893,53 
12993 

CADDE BOSTAN VE SALACAK OTELİ 
Tatil zamanlarını hoş ve neş'eli geçirmek istiyen aileler için, 

Otelin Plaja methali olan odaları gayet mutedil Hatlarla kiralıktır. 
HER GÜN MÜZiK VE DANS 

Salacak ve Caddebostan Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 
5003 

-

.YENi SİNEMALAR SUS · 
BU GECE 

HAL~K BU GÜN BU GECE 

İki açıkgöz BU GÜN BU GECE İki film birden 

İki büyük film 
Fernandel 

1 - Ceıur Polis Gündüz: 1 - Vahşi ormanlar 
14,45 - 16,45 - 18,45 senaslarında 

iki film birden 2 • Şeref yağmuru 2 - Pusu 
1 - Macera kadını 

Seanslar: 
Anna Bella 14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de Seanslar : 12 • 14 • 16 • 18 

2 - Açıkgöz Halk matinesi 12,15 de 
PRENSLERİN GECELERİ gece 20,30 da 

l_:'ıl!_su_ AKŞAM AÇIK ~VA SINEMAM!J>AoaH~~~e~,!;'R 
mu? Pek il J bilmemelidir. 


